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Förord

Först av allt vill jag rikta ett stort tack till de ungdomar som deltagit i min 
studie och låtit mig ta del av deras berättelser och liv. Jag är djupt tacksam 
över det förtroende som ni visat genom att dela era funderingar och tankar 
med mig. Jag har försökt att förvalta det väl och kan bara hoppas att jag 
gjort er rättvisa. Jag vill också tacka de lärare och övrig skolpersonal på den 
gymnasieskola jag genomförde mitt fältarbete på.  
 När man studerar karriärer och karriärval så tvingas man nästan auto-
matiskt att reflektera över sina egna val och karrärvägar. Doktorandstudier? 
Jag har flera gånger, i stunder av trötthet och tvivel, frågat mig hur jag 
kunde välja detta och vad jag gör fortsatt här? Andra stunder, och dessa är 
i majoritet, gläds jag åt de beslut jag tagit, inte bara vid påbörjandet av fors-
karutbildningen, utan också under resans gång. Med en titt i backspegeln, 
när jag nu skriver de sista raderna i studien, kan jag säga att jag är glad och 
tacksam för denna förmån att ha fått ägna så många år till att undersöka 
ett viktigt och spännande forskningsområde. 
  Överväganden och val görs alltid i ett socialt sammanhang och med 
influenser från människor i omgivningen, säger jag någonstans i min studie. 
Längst vägen under min doktorandtid har det funnits många människor 
som på olika sätt har bidragit med kunskap, stöd och engagemang. Ingen 
nämnd, ingen glömd är lockande att säga i denna hektiska stund i slutspur-
ten, men med risk att glömma någon vill jag ändå ge mig på ett försök att 
tacka de personer som varit viktiga för mig under resans gång. 
 På min väg genom doktorandstudierna har mina två handledare Aleksan-
dra Ålund och Erik Olsson funnits vid min sida med uppmuntran, stöd och 
vägledning in i forskarvärlden och mitt avhandlingsprojekt. Tack Aleksandra 
för din inspiration, ditt engagemang och dina skarpa synpunkter. Jag är 
också tacksam för att du stöttat mig att pröva mina vingar i olika forsknings-
sammanhang. Tack Erik för dina omsorgsfulla läsningar och dina kloka 
kommentarer som givit mig nya infallsvinklar och som alltid hjälpt mig 
att hitta vägen genom stundtals för snåriga texter och resonemang. Vette 
sjutton hur detta hade gått utan dig, tusen tack!
 Min forskarutbildning i Etnicitet påbörjades 2002 vid Tema Etnicitet, 
som under 2008 omvandlades till REMESO, vid Linköpings Universitet, 
Campus Norrköping. Denna har varit en inspirerande och utvecklande 
tvärvetenskaplig forskningsmiljö som jag, med en tvärvetenskaplig grund-
utbildning i bagaget, alltid känt mig hemma i. Jag vill tacka alla på min 



institution, många gamla och nya kollegor har på seminarier och i olika 
stadier av mitt arbete hjälpt mig framåt. Ett särskilt tack till Tünde Puskas, 
Sabine Gruber, Magnus Dahlstedt, Josefina Syssner, Alireza Behtoui, Anna 
Bredström, Khalid Khayati och Caroline Tovatt som i olika perioder under 
min doktorandtid bidragit med kloka synpunkter på mitt arbete – allt från 
fältarbetsmödor till avgränsningsfunderingar – och även funnits där att 
prata ”doktorandbestyr” med. Jag är också tacksam för den praktiska och 
administrativa hjälp som Eva Rehnholm gett mig; tack för ditt tålamod. 
 Vid mitt 60%-seminarium och senare vid mitt slutseminarium har 
jag fått nyttiga synpunkter av opponent och nämnd. Jag vill därför tacka 
Anna-Liisa Närvänen, Oscar Pripp, Magnus Berg och Magnus Dahlstedt 
som har tagit sig tid och läst mitt manus med noggrannhet och kritiska 
ögon. Tack, ni har bidragit med kloka teoretiska och metodologiska syn-
punkter som gjort mitt arbete bättre. Jag vill särskilt tacka Oscar Pripp för 
hans grundliga arbete som opponent vid mitt slutseminarium: här fick 
jag många värdefulla kommentarer som hjälpt mig i slutarbetet med min 
analys. 
 Jag har under min doktorandtid haft förmånen och nöjet att delta i 
projektet ”Utbildning, arbete och medborgerlig agens” (UAMA, finansierat 
av Vetenskapsrådet), under Aleksandra Ålunds inspirerande ledning. Jag 
har i detta haft glädjen att ha sällskap med Carl-Ulrik Schierup, Magnus 
Dahlstedt, Alireza Behtoui, Caroline Tovatt, Ali Osman, Susanne Ur-
ban, Jenny Kallstenius, Nihad Bunar, Fredrik Hertzberg och Isak Reichel 

– UAMA-projektets kärntrupp – under nästan hela vägen genom mitt av-
handlingsprojekt. Tack vare er har UAMA kommit att kännas som mitt 
andra hem i forskningssammanhang. Vårt gemensamma intresse i frågor 
kring etnicitet, utbildning och arbete har lett till vetenskapligt inspirerande 
och uppfriskande diskussioner och seminarier som har varit ovärderliga 
för framväxten av min studie. Tack igen Aleksandra för att du gjort detta 
samarbete möjligt!
 ”Forskarnätverket om transnationalism och diaspora” (med stöd av 
FAS), under ledning av Erik Olsson, har också varit ett viktigt forsknings-
sammanhang för mig. De föreläsningar, seminarier och workshops som 
nätverket anordnat har bidragit med nya teoretiska perspektiv på min egen 
forskning. Jag vill tacka flera av deltagarna i nätverket för kommentarer 
till de texter som jag där presenterat och självklart för vidare inspirerande 
forskningsinblickar. Speciellt tack till Erik som genom sitt idoga arbete med 
nätverkets aktiviteter har lagt grunden för ett utvecklande och stimulerande 
forskningssammanhang.
 Det sista året under min doktorandtid har jag dessutom befunnit mig 
vid det tvärvetenskapliga forskningsinstitutet CEIFO, Centrum för forsk-



ning om internationell migration och etniska relationer, vid Stockholms 
universitet. Tack till alla nya kollegor för denna förmån att få vistas i en 
sån trevlig och stimulerande forskningsmiljö. Tack till speciellt Annika 
Rabo, Fataneh Farahani, Birgitta Ornbrant och Ali Osman för att ni läst 
och kommenterat delar av mitt arbete, och också gett mig kloka och ofta 
lugnande råd. Tack också till Bodil Lagerås för goda samtal, uppmuntran, 
praktisk hjälp och för att du alltid fixar till det där lilla extra för trivseln. 
  Jag vill också tacka Ingrid Lundgren Grankvist, som i sluttampen ryckt 
in och korrekturläst delar av mitt manus och som också gett mig tänkvärda 
synpunkter från en lärares perspektiv. Tack också till Tomas Arfert som 
arbetat med layouten till texten. 
 Uppmuntran och känslomässigt stöd har jag fått av mina vänner och 
min familj. Samir Balicevac, min gamle och gode vän, hjärtans tack för att 
du alltid stöttat och trott på mig - och i uppförsbackarna knuffat på och 
fått mig att rycka upp mig. Tack Caroline Tovatt och Giulia Ray för att ni 
har gett mig perspektiv på saker och ting. Ni har kommit med uppmuntran 
och vänskapliga råd om både forskning och vardagsliv i stunder då jag verk-
ligen behövt det. Jag vill också tacka Giulia för hennes hjälp i slutspurten 
och hennes språkgranskning av mitt slutmanus. Jag vill också tacka Anna 
Engdahl, Maria Monahov, Tünde Puskas, Ali Osman, Ebba Hedlund och 
Karin Darin för vänskapligt stöd och för att jag haft er att dela erfarenheter 
under doktorandtiden med. 
 Hemma hos min familj och släkt i Piteå har jag alltid hittat andrum 
och laddat batterierna under resans gång. Mormor och morfar, tack för att 
ni finns där, jag lovar att det framöver blir mer tid för blåbärsplockning. 
Staffan, tack för uppmuntran, diskussioner och nyttiga avbrott i allt från 
fiske till huskonstruktioner. Susanne, dina kloka ord och ditt lugn har 
varit skönt att komma hem till. Mina föräldrar, Irene och Lars, och mina 
syskon, Sandra och Johnny, vill jag tacka för ovillkorlig kärlek och stöd. Ni 
har också hjälpt mig att lyfta blicken (mot norr) och - när jag ibland glömt 
det - påmint mig att arbetet inte är allt här i världen. Det betyder allt för 
mig att veta att jag har er att komma hem till. 
 Och till min familj i Stockholm; Ola, jag är glad att du kom in i mitt liv. 
Du, Lina och Robin. Det stöd och den kärlek du har gett mig under de här 
två åren kan egentligen inte beskrivas i ord. Jag kan bara säga tack för att du 
påmint mig att andas. Du är den som fått mig att sätta saker i proportion 
och se framåt. 
 Sist av allt vill jag påminna mig själv, inför framtiden, att jag faktiskt 
klarade av detta. Bra jobbat!

Stockholm 2010-03-27
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kapitel 1

Inledning
 

Biljana: ”För egentligen, Sverige är fullt av möjligheter när det gäller ut-
bildning, det är bara att man själv kämpar, förstår du? Om vi säger så att, 
i varje land det finns inte typ utbildning för alla sorters av människor men 
här i Sverige är det bra och det finns möjligheter till utbildning överallt och 
på olika nivåer för folk. Så om en dörr stängs, så öppnas en annan, så man 
har ju mycket möjligheter. Jag vet inte vad framtiden, vad som kommer att 
hända, men det finns ju alltid alla möjligheter att göra nånting.”

Afir: ”Men man kan ju inte ha vilka mål som helst. Man kan ju inte säga 
att man ska bli vad som helst. Jag kan till exempel inte säga att jag ska bli 
statsminister i Sverige. Har du nån gång sett en typ en invandrare som 
statsminister? Det kommer aldrig att hända. Det finns alltid ett tak för 
invandrare och gränser liksom.”

Nizrin: ”Men det kostar ju att starta eget, så det går inte, man måste ju 
jobba. Och istället för att jobba och slita så är en smartare utväg att man 
pluggar. Och istället för att slita och driva ett företag, kanske man har nåt 
yrke där man tjänar bättre, då behöver du inte ha ansvar för så mycket. 
Det är så jag tänker också. Det är två olika saker jag tänker på samtidigt 
ibland, men man försöker ju att välja den smartaste utvägen.” 

I ingressen återges tre ungdomars olika röster om sitt karriärskap. Berät-
telserna utspelar sig i ett svenskt sammanhang och levereras, som de fik-
tiva namnen i citaten antyder, av unga med utländsk bakgrund under en 
tid i deras liv då de är på väg att avsluta sina gymnasiestudier.1 Det är en 
tidpunkt i deras liv då valen inför framtiden är synnerligen aktuella. Jag 
1  Jag använder för enkelhetens skull här begreppet ”utländsk bakgrund”. När begreppet ”ungdomar med 
utländsk bakgrund” används så avses ungdomar utrikes födda samt ungdomar födda i Sverige med båda för-
äldrarna utrikes födda. Givetvis är detta en heterogen kategori, avseende kön, klass, etnisk härkomst. Denna 
heterogenitet kommer framledes i texten att belysas på olika sätt. 
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talar här om karriärskap och med detta begrepp vill jag signalera en vidare 
innebörd som rymmer både karriärval och de processer som anknyter till 
och omgärdar sådana beslutsfattanden. 2 
 Den här avhandlingen handlar om hur unga med utländsk bakgrund 
berättar om sina liv och om hur de föreställer sig sina karriärval. När vi 
följer dessa ungdomars berättelser påminns vi om att berättelser är situa-
tionsbundna versioner (Ehn 1992). Vad som i det aktuella sammanhanget 
är den ”smartaste utvägen”, som Nizrin uttrycker det, kan variera beroende 
på hur individen tolkar den sociala kontexten och upplever det utrymme 
till handling som ges i denna. Vi kommer i den här avhandlingen att se hur 
ungdomarnas karriärskapberättelser tar sig olikartade uttryck och tecknar 
olika möjlighetshorisonter. Det är här jag finner mitt forskningsintresse; hur 
individuellt handlingsutrymme i relation till strukturella möjligheter och 
begränsningar i karriärskapet uttrycks och tolkas av unga med utländsk 
bakgrund. Jag intresserar mig också för hur denna relation mellan hand-
ling och struktur uttrycks i anknytning till olika sociala sammanhang, 
framtidsföreställningar, identifikationer och positioneringar. Dessutom 
blir olika former av samhälleligt starka röster som talar om vad man kan 
och inte kan göra, hur man bör eller inte bör leva sitt liv intressanta för att 
förstå hur individer upplever sitt handlingsutrymme. Överväganden om 
vilka val man ska göra är således aldrig fristående. För att förstå Biljanas 
beskrivning av dörrar öppna för möjligheter och Afirs tolkning av karri-
ärskapets tak och gränser måste man se till ungdomarnas livshistoria, där 
familj och tidigare erfarenheter blir viktiga. Man måste även se till den 
sociala inbäddningen, det vill säga det samhälle de växer upp i och som 
influerar deras individuella överväganden och berättelser.
 Vilken är då den samhälleliga kontexten för dessa ungdomars (berät-
telser om) karriärskap? De flesta forskare förefaller vara överens om att 
samhället under de senaste årtiondena har förändrats, bland annat som ett 
resultat av en omstrukturerad, kunskapsintensiv och globalt konkurrerande 
arbetsmarknad.3 Med arbetsmarknadens och samhällslivets förändringar 
följer en ökad komplexitet och oförutsägbarhet som gör avtryck i ungas 

2  Begreppet karriärskap är fritt översatt från Hodkinsons och Sparkes (1997, jfr Hodkinson m fl 1996) begrepp 
”careership”, som de använder dels för att beteckna sin teoretiska modell för karriärval, dels som beteckning 
för karriärvalsprocesser. I linje med Hodkinson och Sparkes ser jag till begreppets teoretiska innebörd sam-
tidigt som jag även talar om ungas karriärskap i beskrivande termer. När jag talar om berättelser om karriär-
skap så signalerar jag att det rör sig om något vidare än det ”direkta” karriärvalet; det rör karriärrelaterade 
processer som inbegriper erfarenheter, identifikationer, framtidsdrömmar, tolkningar av sociala sammanhang 
osv. Se vidare det teoretiska kapitlet.

3 Se bland annat Beck 2000, Bynner, Chisholm & Furlong 1997, Cartmel & Furlong 1997, du Bois-Reymond 1998, 
Evans 2002, Evans & Furlong 1997.
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förutsättningar för vuxenblivande och i deras övergångar mellan utbildning 
och arbete. Forskning på området beskriver hur dessa övergångar präglas 
av en pågående destandardisering, individualisering och fragmentering.4 
Det finns med andra ord färre tydliga och sammanhållna karriärvägar och 
individen måste förlita sig på sig själv i dessa vägval. Denna samhällsutveck-
ling innebär också att ungas etablering i samhället och på arbetsmarknaden 
skjuts framåt på livslinjen. Unga spenderar längre tid i utbildningssystemet 
och har allt längre startsträckor för att etablera sig på en arbetsmarknad 
med allt högre kompetenskrav (Ungdomsstyrelsen 2007b). 
 Idag är en bred allmän utbildning en avgörande grund för ett ”livslångt 
lärande” och en ”flexibel arbetsmarknadskompetens”. Det livslånga lärandet 
förs fram som ett utbildningspolitiskt mål och arbetslivet ställer allt högre 
kompetenskrav.5 Utbildningsutbudet har ökat samtidigt som avkastningen på 
utbildningsinvesteringar är osäker på en snabbt föränderlig arbetsmarknad. 
Individuell planering av karriärvägar och valet av utbildning i förhållande 
till framtida försörjningsmöjligheter har därför försvårats. 
 Den situation vi tycks stå inför i början av 2000-talet är således att det 
blivit osäkrare om individuella utbildnings- och yrkesstrategier leder till 
önskad livssituation och karriär (Jonsson 1999).6 Unga får i allt högre ut-
sträckning vara beredda på att karriärvägar kan gå fram och tillbaka mellan 
olika former av temporära arbeten med mer eller mindre osäkra anställ-
ningsformer, arbetslöshet, arbetsmarknadsåtgärder och olika utbildningar 
(Arnell Gustavsson 2003, Jonsson 1999). Denna förlängda process – fram 
och tillbaka mellan utbildning och arbete – skapar en form av reversibla 
och fragmenterade ”jojoövergångar” där det är svårt att göra strategiska och 
realistiska bedömningar angående framtiden (du Bois-Reymond & Straber 
2005, du Bois-Reymond 1998, Biggart & Walther 2006). 
 Den individualisering som präglar dagens samhälle innebär att det i 
högre grad är upp till individen att själv försöka att orientera sig och fatta 
beslut i karriären. Ungdomar hänvisas att själva identifiera och bedöma 
alternativ, ta mer personligt ansvar och göra fler och fler självständiga val 
(Dovemark 2004, Popkewitz 2001, SOU 1997:121, Lpf 94). Även om sociala 
förutsättningar alltid skiljer sig mellan generationer, så menar forskare att 
skillnaderna generationer emellan idag är större än tidigare (Dwyer & Wyn 

4  För en beskrivning av denna utveckling se t ex, du Bois-Reymond & Straber 2005, Evans 2002, Walther & Plug 
2006, Walther 2006. 

5 Se t ex Ungdomsstyrelsen 2000, 2003, Skolverket 1999a, 2000b, SOU 1997:121 SOU 2002:120, HSV 2005.

6 Se vidare Arnell Gustavsson 1999, 2003, Abrahamsson 2002, Trondman & Bunar 2001, Ungdomsstyrelsen 
2007b.
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2001). Någon form av karta eller redan utstakade färdvägar tycks i stort 
saknas för dagens unga i jämförelse med föräldragenerationen. På både gott 
och ont framstår det som om framtiden läggs i den enskildes händer. Men i 
praktiken är inte allt valbart. De många valmöjligheterna innebär inte total 
valfrihet. Inte ens drömmar och förhoppningar är helt fria utan färgade av 
individens sociala erfarenheter och position (Bourdieu 1993, 1999). 
 Forskning påminner oss om att exempelvis socioekonomisk position, 
kön och etnisk bakgrund har en avgörande betydelse för hur olika möjlig-
hetsstrukturer ser ut.7 Dessa sociala förutsättningar påverkar i olika grad 
individens möjlighetshorisont och formulering av karriärvägar samt vad 
som i realiteten är genomförbart. Svenska studier visar att unga träder in 
i utbildningssystemet med olika förutsättningar, beroende på föräldrar-
nas utbildningsnivå och arbetsmarknadsetablering. Detta ger avtryck i 
studieprestationer och karriäraspirationer. Unga med utländsk bakgrund 
har här ett sämre utgångsläge än unga med svensk bakgrund. Deras (famil-
jers) socioekonomiska position talar för detta. Osäkerheten i karriärvägar 
förstärks även av att arbetsmarknaden visar tecken på hur personer med 
utländsk bakgrund på grund av diskriminering har svårare att etablera sig 
på arbetsmarknaden och få avkastning på sina utbildningsinvesteringar. 
 När man tecknar bilden av sin samtid används ofta dåtiden som relief 
för att synliggöra olika mönster och skillnader. Samtidigt tenderar männis-
kan ofta att se just sin samtid som unik på samma gång som det historiska 
minnet ibland är kort. Bilden av ungas övergångar mellan utbildning och 
arbete tecknas i forskningen ofta i jämförelse med (och ibland i kontrast 
till) tidigare generationers övergångar, som uppfattades som mer stadda 
under inflytande av sociala strukturer. Individen följde tidigare en tydligare 
social bana, där val var mer begränsade och därmed lättare att hantera och 
se resultaten av. Idag beskrivs ungas val som mer individualiserade och 
individen uppfattas ha fler valmöjligheter och större valfrihet. Samtidigt 
framställs dagens samhälle som mer riskfyllt, vilket gör att val blir mer 
osäkra och komplexa (Ball m fl 2000, Furlong & Cartmel 1997, Wyn & 
White 2000). Jag håller med om att samhället har förändrats och skapat 
sociala förutsättningar och normer som tidigare generationers unga inte 
behövde hantera. Däremot måste man fråga sig hur genomgripande dessa 
förändringar är och vilka avtryck de gör på ungas karriärer? 

7 Med ”möjlighetsstruktur” syftar jag på samhälleliga strukturella villkor och möjligheter. Se t.ex. Furlong, 
Biggart & Cartmel (1996).
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Syfte och frågeställningar
Föreliggande studie har ambitionen att fördjupa förståelsen av hur unga 
idag ser på sina framtida karriärer. Jag har valt att studera detta genom att 
analysera deras egna formuleringar av hur man tänker sig denna framtid 
och de val som krävs. Det är således de ungas berättelser om val och vägar 
som ställs i analysens centrum. Det handlar om hur karriärvalen uttrycks 
och vad de ungas samhälleliga position och villkor betyder för sådana val 
men också vad samhällets syn på dem som unga och de möjligheter som 
står unga till buds gör med dessa berättelser. Hur ser denna ”rikedom” av 
möjligheter ut? Vilka dörrar är stängda och vilka är öppna för dessa unga och 
vilka blir då de klokaste vägarna framåt? Vilka gränser för karriärval upp-
fattas av de unga? Exempelvis säger Afir i det inledande citatet att det finns 
vissa ”tak och gränser” för ”invandrare” – d v s en antydan om försämrade 
chanser att lyckas i det svenska samhället. Statistik och forskning visar att 
Afirs antagande inte är taget ur luften. Unga med utländsk bakgrund har, 
jämfört med barn till infödda svenskar, ett sämre socialt utgångsläge och 
en mer problematisk arbetsmarknadsetablering. Av denna anledning blir 
det viktigt att resa frågor kring hur karriärval för ungdomar med utländsk 
bakgrund tar sig uttryck och vilken roll etnicitet spelar i de individuella 
(berättelserna om) karriärvalen. Det är alltså sannolikt att etnicitet är en 
viktig dimension i varseblivandet av ett slags möjlighetshorisont – det ut-
tryck som här används för att beteckna den subjektiva uppfattning om vilka 
möjligheter som samhället medger och erbjuder. 
 Med detta riktas fokus mot unga som går sitt sista år på gymnasiet 
och som med hänvisning till egen eller föräldrars invandring till Sverige 
kan sägas ha utländsk bakgrund. De karriärval som dessa unga uttrycker 
knyter an till övergångar mellan utbildning och arbete – detta eftersom 
gymnasiet markerar en tidpunkt då denna fråga om arbete eller vidare 
studier aktualiseras. Samtidigt som jag fokuserar på hur strategier, orien-
teringar och handlingsutrymmen framställs i berättandets form, ligger 
intresset också i hur de unga positionerar sig, identifierar sig och ger olika 
självpresentationer i sina berättelser. Karriärskapet handlar om identitet 
och identifikationer; var man ser sin plats, vem man är och vem man vill 
bli. Då identitetsprocesser är ett uttryck för interaktioner i sociala sam-
manhang, säger dessa berättelser också något om det sociala utrymmet för 
identifikationer. De säger något om identifikationens externa sida, katego-
riseringar, som handlar om vilken social plats som tillskrivs individen: vem 
man betraktas som och tillåts vara. Berättelser om sociala identifikationer 
och positioneringar, tillsammans med de om kategoriseringar och sociala 
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inplaceringar, ger samtidigt förutsättningar för att förstå varför vissa stra-
tegier, orienteringar och handlingsutrymmen formuleras. 
 Som de tre ungdomarnas berättelser i inledningen visar handlar kar-
riärskapet om tolkningar av möjligheter, bedömningar av begränsningar 
samt överväganden om olika karriäralternativ. Det handlar om hur de unga 
uppfattar omkringliggande möjlighetsstrukturer och i sina individuella 
tolkningar ser ett slags möjlighetshorisont. Möjlighetshorisonter handlar 
alltså om hur individen uppfattar samhälleliga förutsättningar på en sub-
jektiv nivå. Man kan uttrycka det som om horisonten är projektionen av 
det handlingsutrymme som individen ser framför sig. Detta understryker 
att individens berättelser, liksom karriärvalen i sig, sker i ett socialt sam-
manhang, från vilket individen hämtar näring till sina tolkningar och 
referenser för sina mål. Ungdomarnas berättelser ger inblick i samtidens 
sociala villkor. Karriärskapets sociala inbäddning kan skönjas i de sätt som 
sociala aktörer och institutioner – t ex familj, skola, arbetsmarknad – gör 
avtryck i ungdomarnas berättelser och möjlighetshorisonter. Dessutom 
bär de ungas berättelser spår av ”offentliga berättelser” som förmedlas av t 
ex media och i policysammanhang – som här kommer att benämnas som 

”publika narrativ”. 
 Detta leder till syftet med avhandlingen som är att analysera hur möjlig-
hetshorisonter i relation till karriärskapet – de processer som genererar olika 
typer av karriärval – framträder i individuella berättelser. Utgångspunkt 
tas i den insikt som förmedlades ovan, nämligen att den möjlighetshorisont 
som karriärskapet vänder sig mot färgas av ett spektrum av identifikationer, 
handlingsalternativ och tolkningar av sociala förutsättningar. De preciserade 
frågeställningarna lyder: 

• Hur formuleras sociala identifikationer, orienteringar, strategier och  

  handlingsutrymme i karriärskapberättelser och vad säger dessa om  

  ungas karriärval?  

• Hur framträder karriärskapets sociala inbäddning och möjlighetsstruk- 

  turer i ungas berättelser? 

• Hur influerar sociala aktörer, institutioner och publika narrativ de   

  ungas berättelser om karriärskap? 

• Hur samspelar de strukturella förutsättningar som följer med sociala  

  positioner och tillhörigheter – t ex etnisk tillhörighet, klass, genus och  

  ålder – med orienteringar och strategier samt tolkningar av handlings- 

  utrymme i individens karriärskap?
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Med dessa frågeställningar är min ambition att belysa hur ungas karriärval 
formas i relation till möjlighetshorisont. I detta ligger också studiens över-
gripande teoretiska intresse; att undersöka relationen mellan individuellt 
handlingsutrymme och samhälleliga möjlighetsstrukturer. Med detta är 
förhoppningen också att bidra till kunskapen om ungas livsvillkor och den 
roll som t ex etnicitet spelar i deras karriärskap. 8

Bakgrundsbeskrivningar – Övergångar  
mellan utbildning och arbete för unga med  
utländsk bakgrund 
Mycket av den tidigare svenska forskningen visar hur ungas utbildnings-
karriärer och arbetsmarknadsetableringar skiljer sig mellan ungdomar 
beroende på bakgrundsfaktorer såsom kön, etnisk bakgrund och so-
cioekonomisk position. Forskning inom utbildningsområdet visar att 
studieframgångar och gymnasiestudier klart samvarierar med elevers 
socioekonomiska position och därmed föräldrarnas yrkes- och utbild-
ningsposition. Här visar det sig att ungdomar med utländsk bakgrund 
har ett sämre utgångsläge, om man ser till socioekonomisk position.9 
Även ungas utbildningsaspirationer hänger samman med föräldrarnas 
socioekonomiska position (Ungdomsstyrelsen 2003). Diskrepansen mel-
lan vad ungdomar vill göra och vad de sedan gör tycks variera beroende 
på bakgrundsfaktorer som kön, socioekonomisk position och etnisk bak-
grund. Exempelvis tror de flesta ungdomar i gymnasieåldern (16-19 år) 
att de direkt efter gymnasiet kommer att studera vidare i minst tre år på 
universitet eller högskola. Unga som är födda utomlands urskiljer sig i 
detta avseende och tror i högre grad än någon annan kategori på fortsatta 
studier efter gymnasiet (Ungdomsstyrelsen 2003:48f, 2000). Attitydun-
dersökningar visar även att unga med utländsk bakgrund överlag har 
högre utbildningsaspirationer än unga med svensk bakgrund (Jonsson 
2001, Skolverket 1999b). I realiteten är unga med utländsk bakgrund dock 
fortfarande något underrepresenterade i eftergymnasiala studier. Av 
25-åringar med utländsk bakgrund hade 35 procent påbörjat högskolestu-
dier läsåret 2006/07 medan andelen för motsvarande kategori med svensk 

8  Den tvärvetenskapliga forskningsmiljö som denna avhandling har vuxit fram i fokuserar på frågor om 
internationell migration och etniska relationer med influenser från olika ämnesdiscipliner. Min akademiska 
bakgrund är tvärvetenskaplig, med en bas i samhälls- och kulturanalys, och genom min forskarutbildning i 
Etnicitet har jag influerats av studier med etnicitetsperspektiv och forskning med grunder i såväl sociologi, 
etnologi som antropologi.

9 Se t ex Arai m fl 2000, Erikson 1994, Jonsson 2001, Lindblad 1994, Skolverket 2004a, SOU 2000:39, Ungdoms-
styrelsen 2000.
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bakgrund var 46 procent (HSV & SCB 2008).10

 Det är klara skillnader i grundskolebetyg, gymnasiebehörighet, gymna-
siestudier och sysselsättningsgrad mellan ungdomar med utländsk respektive 
svensk bakgrund. Ungdomar med utländsk bakgrund har sammantaget en 
lägre utbildningsnivå än de senare, bland annat beroende på att de förra i 
mindre utsträckning går vidare till gymnasiestudier och i mindre utsträck-
ning fullföljer sådana (Skolverket 2004a, 2005, Ungdomsstyrelsen 2000, 
jfr Arai m fl 2000).11 Dessutom tycks betygsskillnaderna från grundskolan 
förstärkas på gymnasienivå, till nackdel för kategorin elever med utländsk 
bakgrund (Skolverket 2004a:70f). Givetvis påverkar detta möjligheter till 
eftergymnasiala studier. Mycket av skillnaderna i betygsresultat mellan 
elever med svensk respektive utländsk bakgrund försvinner dock om man 
i statistiska analyser tar hänsyn till socioekonomiska bakgrundsfaktorer 
(Skolverket 2004a).12 Elever med utländsk bakgrund har i jämförelse med 
elever med svensk bakgrund sämre förutsättningar med tanke på att ka-
tegorin i större utsträckning kommer från hem som har socialbidrag, har 
lägre disponibel inkomst, där föräldrarna saknar arbetsmarknadssyssel-
sättning/anknytning, har låg utbildning och är ensamstående (Skolverket 
2004a). Beroende på familjebakgrund träder således unga in i utbildnings-
systemet med olika förutsättningar. Sådana skilda utgångslägen gör även 
avtryck i deras vidare karriärskap. Utbildningsnivåer, utbildningsresultat 
och arbetsmarknadsetableringar måste således ses i ljuset av individers 
olika förutsättningar och skilda positioner, där faktorer såsom kön, etnisk 
bakgrund samt socioekonomisk position spelar in. 
 När ungdomar efter sin utbildning tar steget in på arbetsmarknaden 
visar det sig att ungdomar med utländsk bakgrund har svårare att få ar-
bete än vad ungdomar med svensk bakgrund har (Arai m fl 2000, Behtoui 
2004, Ekberg 1997, Vilhelmsson 2002). Vissa kategorier av ungdomar med 
utländsk bakgrund har det svårare än andra, bland annat har ungdomar med 
utomeuropeisk bakgrund högre arbetslöshet än andra kategorier (Ekberg 
1997). Förklaringar till dessa skillnader i arbetsmarknadsetablering kan 

11 Ser man till kön, huruvida personen är född utomlands eller född i Sverige av utlandsfödda föräldrar, ålder 
för migration till Sverige och start i grundskolan, samt vilket land som individen eller dess föräldrar kommer 
ifrån, så ändras betygsvariationerna. Exempelvis har då flickor födda i Sverige med utländsk bakgrund högre 
betygsresultat i grundskolan än pojkar födda i Sverige med svensk bakgrund (se vidare Skolverket 2004a)

12  Det innebär att vid jämförelse mellan två personer har samma socioekonomiska bakgrund och samma kön 
men där en är född i Sverige av föräldrar med svensk bakgrund och en är född i Sverige av föräldrar med 
utländsk bakgrund, så presterar personen med utländsk bakgrund i genomsnitt något bättre i betyg (Skol-
verket 2004a).

10 Det är dock stora skillnader avseende födelseland. Bland de utrikes födda med iransk bakgrund hade 55 
procent påbörjat högskolestudier vid 25 års ålder, medan för motsvarande kategori födda i Somalia var 
andelen 14 procent.
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däremot inte som när det gäller studieprestationer härledas till socioekono-
misk position. När hänsyn tagits till faktorer såsom utbildningsnivå, betyg, 
språkkunskaper, föräldrarnas utbildning och arbetsposition, kvarstår det 
att unga med utländsk bakgrund har större svårigheter att få ett jobb än 
vad unga med svensk bakgrund har. Diskriminering blir därmed en trolig 
förklaring till varför unga med utländsk bakgrund har svårare att etablera 
sig på arbetsmarknaden (Arai m fl 2000, Vilhelmsson 2002, Ekberg 1997). 
 Forskning visar tydligt hur individers etniska bakgrund samspelar med 
socioekonomisk position och som regel inverkar på dennes karriärvägar. 
Till detta förefaller också samhälleliga exkluderingsmekanismer göra av-
tryck. Detta sätter fokus på de särskiljande förutsättningar som påverkar 
många unga med utländsk bakgrund i deras strävan att etablera sig på ar-
betsmarknaden och förverkliga karriär. De valmöjligheter som framställs 
inom räckhåll för alla ungdomar är således i realiteten mer tillgängliga 
för vissa än för andra. Dock ska man vara försiktig med att säga sådana 
exkluderingsmekanismer påverkar ”alla” unga med utländsk bakgrund 
på samhällets ”samtliga” arenor utifrån ”samma” logik. Etnisk bakgrund 
ses som en statistisk variabel för att i analyser synliggöra skillnader och 
likheter mellan olika kategorier av individer. Etnicitet, å sin sida, förstås 
som en aspekt av en social identitet, som på olika sätt konstrueras och görs 
betydelsefull i skilda samhälleliga interaktioner. Den etniska bakgrunden 
inverkar på individers handlingsutrymme i samhället, vilka processer som 
gör den betydande är dock en empirisk fråga som leder vidare till fråge-
ställningar om hur etnicitet som socialt fenomen skapas och ges betydelse 
i karriärval.

Forskningsläge och inspirationer
Forskningsintressen för ungas uppfattningar och formuleringar av karriärval, 
med nedslag i övergångar efter gymnasiet, leder mig in på ett fält som ligger 
i skärningspunkten mellan ungdomsforskning, arbetsmarknadsforskning 
och utbildningsforskning. Svenska studier har främst fokuserat på det ena 
eller andra området, t ex på förhållandena i skolan eller på arbetsmarknads-
etableringen i sig. Det finns däremot färre svenska studier som behandlar 
relationen ungdomar-utbildning-arbete och övergångar mellan utbildning 
och arbete, t ex hur unga formar sina val av studier och arbete. Karin Frans-
son och Gunnel Lindh (2004) pekar i en kunskapsöversikt på att det saknas 
tillräcklig kunskap om vilka överväganden ungdomar gör i valsituationer. 
Även Lindh och Lisbeth Lundahl (2008) pekar på en frånvaro av aktörs-
inriktade studier med fokus på övergångar i karriären. Forskningsfrågan 
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tycks ligga emellan de olika fälten och därför också blivit mindre belyst i 
Sverige (Lidström 2009, Lundahl m fl 2010). Internationellt sett är däremot 
forskningsfältet ”school-to-work transitions” väletablerat. 
 Min studie om ungas karriärskap kan kunskapsmässigt placeras i ett 
internationellt och väletablerat forskningsfält som handlar om ”school-to-
work transitions”, d v s studiet av övergångar mellan utbildning och arbete. 
Inom eller i anknytning till detta ligger även forskning om ”youth transitions”, 
som bland att handlar om ungas vuxenblivande. De flesta internationella 

”övergångsstudierna” tar avstamp i ett förändrat samhälle och vad detta 
innebär för ungas övergångar. Det teoretiska intresset är också fokuserat 
på relationen mellan struktur – aktör, där majoriteten studier intar en 
mellanposition och försöker att förena ett struktur- och aktörsperspektiv. 
Med sådana utgångspunkter formas vissa gemensamma forskningsfokus på 
området. Många företrädare diskuterar övergångsbegreppet som sådant och 
teserna kring risksamhället och individualisering har också fått genomslag 
i forskningen, antingen som vägledande eller som grund för kritik. 
 Jag inleder föreliggande kunskapsöversikt med en inblick i detta 
internationella forskningsfält, som jag ser som studiens övergripande 
kunskapskontext. Jag ger i detta exempel på internationella empiriska 
studier som har gjort extra avtryck i min förförståelse. Därefter skär-
per jag fokus till den svenska kontexten och de forskningsfält som jag 
anser att min studie kan placeras i. Här tecknas en bild av den del av 
forskningsfältet som avgränsar sig till kvalitativa studier av ungas kar-
riär- och livsval och som också tar klass, kön och etnicitet i beaktande.  

Internationella utblickar – ”School-to-work-transitions”

transitionsbegreppets utveckling 
En del forskare på fältet ifrågasätter övergångsbegreppets aktualitet med 
anledning av ett förändrat samhällsklimat som har lett till en ökad osä-
kerhet och komplexitet i övergångar mellan utbildning och arbete samt 
mellan ungdom och vuxen (Cieslik & Pollock 2002, Roberts 1997, Ro-
berts m fl 1994, Walther 2006, Wyn & Dwyer 1999). Med fokus på denna 
samhällsutveckling har forskningen också utvecklat nya perspektiv på 
övergångar (Cieslik & Pollock 2002). Begrepp såsom ”nisches”, ”bridges”, 

”routes”, ”pathways”, ”trajectories” och ”navigations” har de senaste årti-
ondena florerat i beskrivningar av ungas övergångar från skola till arbete 
i en europeisk kontext. Dessa olika begrepp speglar inte bara förändrade 
samhällsstrukturer utan även förändringar i synen på relationen mellan 
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aktör-struktur (Bynner, Chisholm & Furlong 1997, Evans & Furlong 1997, 
jfr Evans 2002, Cieslik 2003). 
 Under 80-talet kom främst metaforen ”career trajectory” att användas 
för den här sortens transitioner. Detta reflekterade inflytandet av ett per-
spektiv som såg hur arbetsmarknadspositioner i stort bestämdes av sociala 
krafter utanför individens kontroll. I detta perspektiv var övergången relativt 
utstakad och följde den sociala banan. Under 1990-talet och fram till idag 
präglades/präglas forskningen av beskrivande begrepp såsom ”nischer”, 

”navigationer” (Evans & Furlong 1997), ”cykliska övergångar”, ”destandar-
diserade övergångar”, ”reversibla övergångar”, ”jojoövergångar” (du Bois 
Reymond 1998, Cieslik & Pollock 2002, Cieslik 2003). De senare utvecklade 
övergångsbegreppen pekar mot hur övergångar och etableringsmönster tar 
sig nya uttryck, t ex att individen går fram och tillbaka mellan utbildning 
och arbete och att det finns mindre och mindre typiska standardiserade 
vägar (Walther 2006). Man kan inte längre tala om en övergång (Wyn & 
Dwyer 1999). Metaforiska begrepp såsom ”navigations” signalerar också 
dessa samhällsförändringar men desto starkare implicerar det en teoretisk 
bakgrundsförståelse avseende relationen individ-struktur. Bakom begreppet 
ligger ofta ett perspektiv som betonar hur individen är den som navigerar 
och förhandlar sin egen väg genom ett riskfyllt livsprojekt. Huruvida fram-
gångsrik man är i denna navigering beror på individen själv och dennes 
förmågor att bedöma risker och möjligheter (Evans & Furlong 1997). Häri 
ligger således fokus på individuella livsprojekt och individualisering. Detta 
begrepp kan därför förstås inom den individualiseringstes som mycket av 
forskningen har anammat alternativt förhåller sig kritiska till. 
 Vad gäller begreppsutvecklingen på fältet är andra forskare mer kritiska 
och menar att transitionsbegreppet bör överges helt och hållet, då det har 
konnotationer till en linjär utveckling från en punkt till en annan som 
avslutas med en målpunkt (Skelton 2002, Wyn & Dwyer 1999). Kritiken 
mot övergångsbegreppet relaterar inte bara till att det är otillräckligt för 
att förstå arbetsmarknads- och utbildningskarriärer. Övergångsstudier 
som fokuserar på vuxenblivande tillskriver övergången mellan utbildning 
och arbete för stort fokus och betydelsen av andra viktiga övergångar i 
förhållande till boende, fritid, familj och relationer kommer i skymundan 
(Skelton 2002, jfr Brannen m fl 2002) Kritiken handlar också om att begrep-
pet underkänner ungdomsfasen som en betydande livsfas i sig själv, d v s 
den är inte bara en övergångssträcka mot vuxenlivet (Skelton 2002). Att 
vuxenlivet utgör normen blir också problematiskt, då denna livsfas står 
under samma samhällsförändringar som ungdomsfasen (Skelton 2002, jfr 
Evans & Furlong 1997, Kelly 1999). 
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forskningsfältets teoretiska perspektiveringar  
på aktör – struktur
Som påtalats går de begrepp som används för att beskriva ungas ”övergångar” 
tillbaka till olika uppfattningar om hur individens handlingsutrymme 
och valmöjligheter ser ut i dagens samhällen. Frågor kring relationen mel-
lan aktör och struktur upptar intresse för de flesta forskare på området 
och majoriteten landar i en position mellan aktör-struktur. Många ton-
givande forskare på fältet kan komma överens om en beskrivning av en 
samhällsförändring som handlar om en ökad osäkerhet och fragmentering, 
en omstrukturerad, mer global och kunskapsintensiv arbetsmarknad som 
ger till följd nya arbetsordningar, nya livsstilar, en ökad individualisering 
och destandardisering.13 Däremot är forskare mindre samstämmiga i hur 
genomgripande dessa samhällsförändringar egentligen är och deras inverkan 
på individers livsmöjligheter. Beroende på perspektiv tillskrivs de sociala 
strukturerna olika stark påverkan på individers handlingar och handlings-
utrymme. Vissa forskare hämtar influenser från Ulrich Beck (1996, 2000) 
och gör tolkningar som handlar om att sociala strukturer såsom klass och 
även familjen som social enhet mer och mer har förlorat sin kraft och bety-
delse för att förklara den sociala ordningen. Andra menar att individernas 
möjligheter fortfarande kan förklaras av deras position i sociala strukturer 
även om dessa sorterande processer tar sig nya och annorlunda uttryck. 
De senare betonar hur unga idag ofta är “unable to make the most of the 
new opportunies for selfactualisation that individualizes transitions now 
offer” (Cieslik & Pollok 2003:9, jfr Ball m fl 2000, Bynner m fl 1997). I dessa 
analyser förhåller sig visserligen många till den individualiseringstes som 
härstammar från Beck (1996, 2000) men uppfattningar om hur denna ska 
tolkas och appliceras är emellertid olika. 
 Beck (2000:119) framhåller att grundläggande självklarheter i livsföringen, 
som är kopplade till sociala strukturer såsom sociala klass, familjestruktur, 
yrkesroll etc, har försvagats i risksamhället. Den sociala medvetenheten kring 
klass, kön och etnicitet som differentierande sociala strukturer försvagas och 
familjebakgrunden uppfattas av allt mindre vikt för individens planering 
av sin biografi. Dagens individualisering innebär, enligt Beck (1996:134), 

” för det första upplösning av industrisamhällets livsformer och för det andra 
deras avlösning av andra livsformer, i vilka individerna själva måste forma, 
iscensätta och lappa ihop sina liv”. Beck och Beck-Gernsheim (2002:39f) 
talar om individualiseringen som bara påbörjad och målar också upp den 

13  Se t ex Beck 1996, 2000, du Bois Reymond 1998, Chisholm 2006, Furlong & Cartmel 1997, Evans 2002, 2007,  
 Evans & Rudd m fl 2001, Nilsen & Brannen 2002, Närvänen & Näsman 2006, Roberts 1997, Walther & Plug  
 2006, Walther 2006, Wyn & White 2000.
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som ett än starkare framtidsscenario. I detta scenario kommer individens 
beroende av arbetsmarknaden stärkas (Beck 2000:123), på samma gång 
som sociala ojämlikheter och risker, som alltjämt är fortsatt stabila, kom-
mer att omdefinieras som individuella risker att hantera (Beck 2000:122). 
Valfriheten blir i Becks perspektiv påtvingad – ”people are condemned to 
individualization” (Beck 1994:14) – och i och med att kontexten är föränderlig 
blir valsituationer i sig själva riskfyllda projekt.
 Det görs emellertid olika tolkningar av Beck och en del av forskningen 
på fältet är också kritisk till hans teorier (Cieslik & Pollock 2002). En över-
gripande kritik är att individualiseringsperspektivet osynliggör, alternativt 
bagatelliserar, den strukturella påverkan i och med att det i stort sett endast 
är aktörssidan som framhävs. Konsekvenserna blir att de variationer som är 
baserad på social position och klass osynliggörs. Många kvalitativt inriktade 
ungdomsforskare och ”övergångsforskare” anser att tesen inte är empiriskt 
förankrad utan att den är baserad på svepande generaliseringar och hypoteser. 
De menar också att den är dekontextualiserad och dekontextualiserande, 
vilket gör att den inte går att använda eller pröva empiriskt (Brannen & 
Nilsen 2002b, 2005, 2007, Dwyer & Wyn, 2001 Evans 2002, 2007, Evans & 
Heinz 1994). Samtidigt menar ett antal forskare att Beck har feltolkats och 
att kritiken skjuter över målet. Dan Woodman (2009:246) hävdar exempel-
vis att många forskare misstolkar Beck och på ett förenklat sätt använder 
honom som avstamp för att formulera egna perspektiv; ”the general trend 
is to use Beck as a caricature to claim a middle ground between structure 
and agency”. 
  Oavsett om kritiken mot Beck är adekvat eller inte så leder resonemangen 
i en del studier till vissa teoretiska utgångspunkter och till empiriska och 
analytiska resultat som tycks användbara för att kasta ljus över ungas kar-
riär- och livsval (jfr Woodman 2009). Mitt syfte är inte att vare sig anamma 
eller polemisera mot Becks teorier. Hur individers karriärskap formas och 
hur samhälleliga möjlighetsstrukturer gör avtryck i dessa, är här en empirisk 
fråga. Vad jag däremot gör är att jag använder mig av analytiska teoretiska 
verktyg som hjälper mig att förstå relationer och processer i mellanledet 
mellan struktur och individ. Dessa verktyg finner jag hos Pierre Bourdieu 
(1993, 1997, 1999), som jag återkommer till i nästföljande teoretiska kapitel. 
Phil Hodkinson och Andrew Sparkes (1997, Hodkinson m fl 1996) är två av de 

”övergångsforskare” som binder samman ett struktur- och aktörsperspektiv 
och intar den mellanposition som många forskare på området förespråkar. 
Också dem återkommer jag till i mitt teorikapitel. 
 En studie på den internationella arenan som gjort avtryck i min för-
ståelse är Stephen Balls, Sheila Maguires och Meg Macraes (2000, jfr Ball, 
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Macraes & Maguire 1999, Ball & Vincent 1998) kvalitativa studie om ungas 
vuxenblivande, identitetsskapande och övergång från skola till arbete i 
London. Ball m fl (2000) summerar att ungdomarnas val överensstämmer 
dåligt med den officiella bilden av unga som individualistiska, kalkylerande 
och rationella konsumenter och att detta rådande marknadsparadigmet 
för utbildning och arbete bidrar att skapa en farlig illusion som förstärker 
exkluderingsmönster. I en senare studie undersöker Ball tillsammans med 
Diane Reay och Miriam David (Reay, David & Ball 2005, Ball, Reay & Da-
vid 2002), med utgångspunkt i Bourdieus teoretiska ramverk, hur unga i 
Storbritannien gör val till högre utbildning. De ser att ungas överväganden 
samspelar med klass, kön och etnicitet, dock inte på något mekaniskt sätt. 
Samtidigt som fler och fler studenter med arbetarklassbakgrund och stu-
denter från etniska minoriteter börjar vid högre utbildning, så börjar de vid 
andra, mindre prestigefyllda, universitet än vad ”vita” medelklasstudenter 
gör (Reay, David & Ball 2005:162). 
 Ytterligare forskning som främst i dess teoretiska diskussioner inspi-
rerar mig är Andy Furlongs och Fred Cartmels (1997) forskning som ger 
perspektiv på samhälleliga förhållanden och dess inverkan på individens 
handlingsutrymme. De tar utgångspunkt i att samhället idag karaktärisera 
av en omstrukturering, fördjupad individualiseringen och ökad individuell 
valfrihet. Samtidigt menar de att sociala strukturer fortfarande har betydelse 
och kan förklara hur individen lever sina liv, även om individen själv är be-
nägen att avfärda en sådan strukturell påverkan över deras livsvillkor.14

 Det finns även ett antal större internationellt komparativa studier som 
belyser hur olikartade nationella, politiska och institutionella system skapar 
skilda förutsättningar för ungas vägval och etableringar i övergången mel-
lan utbildning och arbete.15 Dessa har inspirerat föreliggande studie och i 
varierande utsträckning återkommer jag till dem i mina empiriska analyser. 
Gemensamt för denna typ av komparativa studier är hur strukturella fakto-
rers inverkan på individuella val, handlingsutrymmen och etableringar blir 
särskilt tydliga. Bland annat har Julia Brannen, Suzan Lewis, Ann Nilsen 
och Janet Smithson (2002) genomfört en rad empiriska intervjustudier 
där de jämför hur ungdomar i fem olika europeiska länder uppfattar sitt 
vuxenblivande och sin framtid. I studierna diskuterar de bland annat hur 
nationella trender och institutionella ramverk påverkar ungas berättelser 
i form av diskurser om att kombinera arbete och familjeliv. De sätter stort 
fokus på de olika tidsperspektiv som unga anlägger på framtiden (Brannen 

14 Liknande tankegångar återfinns hos b l a Brannen & Nilsen 2002a, b, 2007, Evans 2002, Dwyer & Wyn 2001,  
 Evans & Furlong 1997.

15 För översikt se bland annat Chisholm (2006).
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& Nilsen 2005, 2002a, b) och hur detta samspelar med de ungas uppfatt-
ningar om egen kontroll över sitt liv (Nilsen 1999). Forskarna påpekar i sina 
slutsatser bland att det saknas en diskussion om vilka individer som har 
resurser tillgängliga för att skapa och själva välja sin biografi (Brannen & 
Nilsen 2005:422, jfr 2002a, b, Brannen m fl 2002) och att hänsyn därmed 
måste tas till hur klass och genus har betydelse för ungas livsförlopp. Med 
detta formulerar forskarna också en kritik mot individualiseringstesen 
och menar att utgångspunkt måste tas i ungas egna berättelser istället för 
i stora teorier.
 I en serie av internationellt komparativa studier under 12 år har Karen 
Evans, Walter Heinz, Andy Furlong, John Bynner och Peter Rudd m fl 
intresserat sig för relationen mellan karriärövergångar och institutionella 
strukturer i studiet av ungas erfarenheter och beteenden i övergångar mellan 
utbildning och arbete i England och Tyskland.16 I studierna har bland annat 
begreppsliga modeller och typologier av ”övergångsbeteende” utvecklats. I 
projektets senare studier har personliga biografier kommit i fokus och indivi-
dualiseringsprocesser har undersökts utifrån övergripande frågeställningar 
om ungas uppfattningar om kontroll och handlingsutrymme i övergångar 
(Evans 2002, 2007, Evans m fl 2001). Generella uppfattningar hos ungdo-
marna var bland annat meritokratiska uppfattningar och inställningar om 
att misslyckanden skulle tillskrivas individens och dennes kapacitet (Evans 
2002). Dock varierade sådana uppfattningar i styrka beroende på nationella 
institutionella regleringar och förutsättningar (Rudd & Evans 1998) 
 Den internationella forskningen visar sammanfattningsvis att individens 
livschanser och karriärer måste se i relation till sociala förutsättningar och 
normer i samhället. Så måste också ungas berättelser och uppfattningar 
om sina möjligheter. Mina teoretiska utgångspunkter för att förstå dessa 
samband diskuteras i följande kapitel.

Den svenska kunskapskontexten
I ett svenskt forskningssammanhang placerar jag in föreliggande studie i 
det forskningsfält som med kvalitativa metoder fokuserar på ungas egna 
uppfattningar och övervägande vad gäller val mellan utbildning och arbete. 
I utkanten av detta fält ser jag också forskning som berör frågan om vux-
enblivande i relation till övergångar mellan skola och arbete. I förgrunden 
för de flesta studier ligger frågan hur social klass och/eller genus samspelar 
med ungas karriärbeslut och övergångar (t ex Trondman 1994, Sandell 2007). 
Kvalitativ forskning på fältet som också tar etnisk bakgrund i beaktande 

16  Bynner m fl 1997, Bynner & Roberts 1991, Evans & Heinz 1993, 1994, Evans & Furlong 1997, Evans m fl 2001, 
Evans 2002.



– 30 –

kapitel 1 – inledning

är begränsad när det gäller att förstå ungas karriärskap (jfr Fransson & 
Lindh, 2004, Goldstein-Kyaga 1995, Ålund 1996, 1997). Av de studier som 
genomförts de senaste åren tar många, precis som de internationellt ton-
givande studierna, avstamp i samhällsförändringar som skett på 1990- och 
2000-talet och kontextualiserar ungas förändrade villkor i dessa.  Jag ger 
i följande en kort överblick över de studier som jag bedömer relaterar till 
mitt primära forskningssammanhang och avslutar med en summering av 
de studier som lägger fokus på etnicitet.
 Studier som berör mitt intresseområde och som också tjänar till att 
ge en generell bild av utfall av karriär är kvantitativ orienterad forskning 
kring ungas studiedeltagande, -resultat och arbetsmarknadsetableringar. 
Som påpekats i bakgrundsbeskrivningen i föregående avsnitt visar dessa 
studier på karriärutfall samt lyfter fram hur kön, socioekonomisk position 
och etnisk bakgrund samspelar med t ex studieresultat och arbetsmarknads-
etableringar. Dessa studier fungerar för mig som en fond mot vilken jag kan 
förstå de ungas berättelser i ett vidare sammanhang.17 
 Det finns ett antal studier som utgår från ungas egna perspektiv på 
skolans institutionella praktiker. Forskning kring studie- och yrkesväg-
ledning synliggör dels vägledande skolpraktikers funktionssätt samt hur 
unga förhåller sig till sådana praktiker. Här kan bland annat Lisbeth Lun-
dahls (m fl 2010), Göran Nilssons (2010) och Anders Lovéns (2000) studier 
och översikter över forskning kring studie- och yrkesvägledning samt över 
karriärutvecklings- och vägledningsteorier nämnas (se även Gruffman 
& Schedin 2010). Lovén (2000) visar exempelvis att det för eleverna var 
lika viktigt att i samtal med syo diskutera sin personliga situation och sin 
lämplighet inför olika val, som att få information om utbildnings- och 
yrkesval. I sällskap med James Dresch genomför Lovén (Dresch & Lovén 
2010) en senare studie av elevers uppfattningar om vägledning som pekar på 
liknande resultat. I denna ansåg drygt 60 procent av de tillfrågade eleverna 

17  De övriga studier som har beröringspunkter med min studie är de som sätter fokus på institutionella 
praktiker och aktörer som direkt eller indirekt har betydelse för ungas vägval. Dessa studier blir viktiga 
som en kontextualisering till föreliggande studie, då de kan bringa ljus över möten likt de som ungdomar 
i föreliggande studie ställs inför. Fredrik Hertzbergs (2003) studie ger oss inblick i hur arbetsförmedlare 
beskriver hinder och möjligheter som unga med utländsk bakgrund möter på arbetsmarknaden. Han ringar 
in hur olika förklaringsmodeller som arbetsförmedlarna använder sig av är relaterade till etnicitet, kultur, 
nationalitet och invandrarskap. Även Lena Sawyer (2006) sätter institutionella grindvakter i fokus i sin stu-
die av studie- och yrkesvägledares syn på etnicitet i ungas skolövergångar. Hon visar hur dessa aktörer kan 
bli betydande för ungas karriärer, bland att då vägledarna tycktes orientera sina bedömningar av elevers val 
utifrån etniska stereotyper och en etnifierad genusordning. Ann Runfors (2003) och Sabine Gruber (2004, 
2007) är i sina respektive studier intresserade av hur skolan som institutionell praktik skapar och upprätt-
håller etniska kategoriseringar (jfr Lahdenperä 1997). Dessa studier pekar på hur skolpersonal kategoriserar 
”invandrarelever” och genom denna utskiljning skapar en hierarki som bygger på normalitet och avvikelse. 
Gemensamt för ovanstående studier är att de visar på hur etnicitet och ”kultur” görs till institutionella 
sorterings- och kategoriseringsmekanismer, vilket kan ge vidare effekter på ungas syn på sin egen position i 
skolan och samhället samt på karriärmöjligheter. 
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att det var viktigt att tala med studie- och yrkesvägledaren medan samtal 
med lärare däremot tillskrevs mindre vikt. Emellertid tycks inte alla elever 
besöka studie- och yrkesvägledare, utan skillnader avseende social bakgrund 
och kön framkommer. I studier av gymnasielevers möten med studie- och 
yrkesvägledningen så visar Ulf Gruffman och Gunnar Schedin (2010) hur 
flickor i högre grad än pojkar besökte studie- och yrkesvägningen. Speciellt 
överrepresenterade var flickor från övre medelklasshem, medan pojkarnas 
underrepresentation var oberoende av social bakgrund.18

 Kvalitativa studier som fokuserar på ungas egna uppfattningar om kar-
riärval och livsprojekt diskuteras nedan. I flertalet av studierna av denna 
karaktär finner föreliggande studie flera beröringspunkter, både i fokus, 
metodologiska och teoretiska övervägande. Dock har merparten av dessa 
tonvikten på social klass och genus medan jag istället placerar etnicitet i 
förgrunden. 
 Ingrid Jönsson, Mats Trondman, Göran Arnman och Mikael Palme 
(1993) visar i sin studie hur högstadieungdomars livsvillkor påverkar deras 
syn på framtiden. Bland annat märks hur skolframgång och utbildningsval 
samvarierar med social bakgrund. De med goda objektiva livschanser är de 
unga som växer upp i ett dominerande kulturmönster som tillhandahåller 
nödvändiga förberedelser samt svarar mot samhälleliga uppfattningar om 
vad som utgör kompetenser. 
  I en tidigare studie ”Bilden av en klassresa – sexton arbetarbarn på väg till 
och i högskolan” belyser Trondman (1994) de sociala sammanhang som formar 
individens val och sociala identiteter. Han tar utgångspunkt i ”klassrese-
närernas” livsberättelser och subjektiva erfarenheter av den klassresa de 
gjort genom att välja högskolestudier. Trondman fokuserar bland annat på 
hur valen till högskolan har formulerats – t ex genom mödrars ”kompen-
sationsprojekt” eller genom möten med signifikanta andra och kulturellt 
kapital som får individen att längta efter ”något annat” – och hur vägarna 
dit har tagit sig uttryck. I liknande anda studerar Kerstin Johansson (2003) 
vuxenblivande, identitetsskapande och den typ av nyckelövergångar som 
utbildning och arbete utgör för arbetarklassungdomar. Klass och kön kom-
mer i fokus och analysen görs mot bakgrund av institutionella praktikers, 

18  Ovanstående två studier ingår i en antologi som under Lundahls (2010) redaktörskap fokuserar på ungas 
karriärvägar samt på hur institutionella aktörer och politiken kring. I denna följer också andra aktuella och 
intressanta bidrag om elevers valprocesser in till gymnasiet (Gruffman 2010), ungas vägar in till högskolan 
(Shedin 2010) studiet av livslinjeberättelser av vuxna som senare i livet återvänder till utbildning (Honkanen 
2010) samt studiet av arbetslösa unga vuxnas livsberättelser med fokus på karriärövergångar (Lidström 
2010). De bidrag som fokuserar på de institutionella aktörerna ger inblick i studie- och yrkesvägledningens 
och vägledarrollens utveckling från 1950-talet fram till 2000-talets första decennium (Nilsson 2010) samt 
gör nedslag i vägledningens situation idag som präglas av svag statlig styrning och en stark fragmentering 
(Nilsson & Lundahl 2010).  
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kulturarvs och samhällsförändringars påverkan. Johansson menar att ung-
domarna förvaltar ett arbetarkulturellt arv och de är långt ifrån kulturellt 
friställda. 
 Andra exempel på hur unga ser på sitt handlingsutrymme i övergång-
ar från skola in i arbetslivet ges i antologin ”Ungdomar i övergångsåldern”  
(Hagström red 1999). I denna tar bland andra Britta Jonsson (1999), likt 
många forskare på området, utgångspunkt i samhällets ökade individu-
alisering för att därefter rikta intresset mot ungas subjektiva perspektiv på 
livsprojekt och yrkesplaner. Hon visar hur en majoritet av de unga betonade 
individualiserade livsprojekt och hur tanken på framtida yrken samspelade 
med de ungas inriktning av livsprojekt och med deras familjebakgrund i 
socioekonomiskt avseende. Anna Sandell (2007) tar i sin avhandlingsstudie 
liknande utgångspunkt som Jonsson när hon frågar sig hur ungdomars 
gymnasieval kan förstås i förhållande till senmodernitet, genusordning 
och lokala praktiker. Hon pekar på hur ungas livsval fortfarande är struk-
turerade utifrån klass och kön och hur ungas aktörskap måste stödjas för 
att bryta traditionella val av livsvägar. 
 Också Trondman och Bunar (2001) intresserar sig för hur samhälle-
liga förändringar gör avtryck i ungas livsvillkor och i den antologi de har 
redaktörskapet för belyses hur etnicitet tillsammans med klass och genus 
påverkar dessa livsvillkor. ”Ungdom i tidens gråzon” använder Trondman 
och Bunar (2001) som en metafor för att peka på en specifik livsvillkors-
präglad ungdomstid där överensstämmelsen mellan en ”personligt upplevd 
viljestruktur” och en ”faktisk möjlighetsstruktur” inte längre är garanterad. 
Utifrån ungas egna berättelser försöker forskarna i antologin förstå denna 
förändrade verklighet.
 Två svenska studier som ligger nära min egen i metodologiska och 
teoretiska ingångar, är Helena Kåks (2007) och Lena Lidströms (2009) 
studier. Kåks har under tio år följt en grupp ungdomar för att studera hur 
de berättar om sitt liv och hur betydelsen av att bli vuxen konstrueras i 
deras berättelser. Utifrån en narrativ analys visar hon hur ungdomarna 
förhåller sig till olika slags skript över hur livet bör vara och inte bör vara. 
Ett positivt laddat skript byggdes av ungdomarna upp kring normen om 
frihet och individuella val och detta innehöll indirekt tanken om en för-
längd ungdomstid. Det negativt laddade skriptet sammankopplades med 
lägre ambitionsnivåer, och i detta fattades den betoning på utbildning 
och resande som premierades i det positiva skriptet. Istället ingick här 
arbete och familjebildning tidigare under livsförloppet. Föreställningar 
om att man lever i ett individualiserat samhälle gjorde avtryck i ungdo-
marnas berättelser på olika sätt samtidigt som berättelserna om vuxen-
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blivande också speglade deras varierande kapitaltillgångar. 
 Lidström (2009) studerar ur ett biografiskt perspektiv arbetslösa unga 
vuxnas återblickar på sina vägval samt deras framtidsplaner avseende ut-
bildning och arbete. Dessa uppfattade själva övergångarna som en osäker 
och individuell resa utan någon självklar slutdestination. Hennes studie 
illustrerar också könsordningens och familjebakgrundens betydelse för 
de ungas övergångar. Övergångarnas ökade komplexitet riskerar att dölja 
ojämlikhet och risker för exklusion menar Lidström, och liksom Kåks och 
många andra svenska och internationella studier, problematiserar hon de 
individualiseringstendenser som speglas i ungas berättelser.  
 Om vi ytterligare ringar in forskningsfältet så kommer vi till kvalita-
tiva studier som också tar hänsyn till etnicitet och hur unga med utländsk 
bakgrund uppfattar sina karriärvägar.19 De kvalitativa studier på området 
som genomförts med fokus på unga med utländsk bakgrund varierar ofta 
i empiriska avgränsningar, storlek och fokus. Också metodologiska och 
teoretiska utgångspunkter varierar. Medan vissa enbart avgränsar sig till 
unga med utländsk bakgrund (t ex Goldstein-Kyaga 1995, 1999, Knocke & 
Hertzberg 2000, Ålund 1996, 1997) så fokuserar andra på unga med svensk 
respektive utländsk bakgrund (t ex, Hertzberg 2007, Hilding 2000, Ljung 
2000, Trondman & Bunar 2001). I det senare tenderar resultaten att handla 
om skillnader avseende etnisk bakgrund som gör avtryck i livsvillkor och 
val. Ytterligare några avgränsar sig till unga med ursprung från ett visst 
land, dessa är dock i minoritet (t ex Berg 1997, Eyrumlu 1992). Vissa av 
dessa studier har främst fokus på arbetsmarknadsinträdet (t ex Knocke 
& Hertzberg 2000, Tovatt 2007, Räthzel 2006) medan andra fokuserar på 
skolsammanhang och utbildningsval (Bons 2003, Bunar & Kallstenius 
2007, Cederberg 2006, Hertzberg 2007, Kallstenius 2007a, b, Ljung 2000, 
Sternudd 2003) eller vidare livssammanhang och möjligheter i samhället 
(Berg 1997, Ålund 1996, 1997). Exempelvis studerar Meta Cederberg unga 
kvinnor som migrerat till Sverige och deras retrospektiva beskrivningar av 
sina framgångsrika skolkarriärer. Fokus ligger på mötet med svensk skola och 
analysen synliggör hur processer på individ-, institutions- och strukturell 
nivå bidragit till skolkarriärerna samt hur sociala relationer och pedagogik 
i skolan uppfattas ur kvinnornas perspektiv. I olika utsträckning kommer 
ovanstående studier att anknytas till i min analys och i föreliggande avsnitt 
gör jag därför endast kortare nedslag för att ge en summerande bild. 
 Om man ser till de studier som fokuserar på ungas uppfattningar om 
utbildning så pekar flera av studierna på att utbildningsaspirationer för 

19 Se även Lundqvist (2006c) för en kunskapsöversikt av svenska studier (år 1990–2005) med fokus på karriär-
överväganden, studieprestationer, -val, och arbetsmarknadsetableringar för unga med utländsk bakgrund. 
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ungdomar med utländsk bakgrund relaterar till processer av inkludering 
och exkludering kopplat till föräldrarnas sociala position och erfarenheter 
(Eyrumlu 1992, Hertzberg 2007, Ljung 2000, Sternudd 2003, Ålund 1997). 
Sådana studier pekar på att studieambitioner för ungdomar med utländsk 
bakgrund även hänger samman med en önskan om att de ska få det bättre 
än föräldrarna (Goldstein-Kyaga 1995, Hilding 2000, Knocke & Hertzberg 
2000, Ljung 2000). Lars-Olof Hildings (2000) studie av relationen mellan 
föräldrastöd/uppmuntran och högre utbildning visar hur det tycks vara 
viktigare för högskolestudenter med utländsk bakgrund, än för de med 
svensk bakgrund, att de ska få det bättre än föräldrarna och att mycket av 
föräldrarnas råd handlar om detta. Ljungs studie (2000) av framtidsplaner 
för gymnasieungdomar pekar mot att studiens samtliga ungdomar, oav-
sett etnisk bakgrund, uppfattade högre utbildning som ett ”måste” för att 
idag få ett arbete. För gymnasieungdomar med utländsk bakgrund tycktes 
vidareutbildning vara än viktigare, detta framstod som den enda vägen 
att ta sig in på arbetsmarknaden och som ett sätt att få det bättre än sina 
föräldrar. Denna bild bekräftas också i Åsa Sternudds (2003) och Thomas 
Bons (2003) studier. 
 Flera av studierna pekar mot att föräldrarnas position på arbetsmarkna-
den gör tydliga avtryck i barnens motiveringar till studier. Reza Eyrumlu 
(1992) betonar även hur föräldrarnas upplevelser av olika former av sam-
hälleliga exkluderingsprocesser och erfarenheter av diskriminering på ar-
betsmarknaden inverkar på barnens skolgång, utbildningsaspirationer och 
bedömning av arbetsmarknadschanser (jfr Mulinari 2007, Ålund 1997). Även 
andra studier visar tecken på att ett tillskrivet ”invandrarskapet” görs viktigt 
i den sociala miljön och inverkar på ungas studieaspirationer (jfr Bunar 2007, 
2009, Knocke & Hertzberg 2000, Trondman & Bunar 2001, Räthzel 2006). 
Nihad Bunar och Jenny Kallstenius (2007) visar hur grundskoleelevers val 
till innerstadsskolor i Stockholm präglades av föreställningar att det av olika 
anledningar var bättre att gå i en ”svensk” skolmiljö. De skolor i förorten 
som valdes bort gjordes det utifrån uppfattningar om deras brister; såsom 
minoritetselevernas dominans, svenska språkets kvalitet och skolornas 
dåliga status och rykte. I detta visar författarna hur etniska kategoriseringar 
och stigmatiseringar gör avtryck i ungas karriärval. 
 Studier på området visar också hur uppfattningar om etnisk diskrimi-
nering på arbetsmarknaden påverkar även ungas bedömningar av chanser 
på denna (Bunar 2007, Integrationsverket 2004, Trondman & Bunar 2001, 
Räthzel 2006). Wuokko Knocke och Fredrik Hertzberg (2000) visar till 
exempel hur samliga ungdomar med utländsk bakgrund som i deras inter-
vjustudie berörde frågan om diskriminering ansåg att etnisk diskriminering 
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är en realitet på den svenska arbetsmarknaden (jfr Räthzel 2006). Sternudd 
(2003) visar, i sin intervjustudie med högskolestudenter, att studenter med 
utländsk bakgrund bland annat betonade att utbildning är nödvändigt för 
den som är invandrare för att få en chans på den svenska arbetsmarknaden. 
Denna medvetenhet om invandrarskapets potentiellt negativa betydelse 
framstod i Sternudds studie som en drivkraft, det gav en beslutsamhet att 
lyckas. Sammantaget pekar studierna på att föräldrarnas sociala position 
och även erfarenheter av arbetsmarknaden gör avtryck i de ungas upp-
fattningar om karriärvägar. Därtill pekar studierna på att migrationens 
effekter och även uppfattningar och erfarenheter av diskriminering på 
arbetsmarknaden påverkar ungas aspirationer, vägval och uppfattningar 
om chanser i karriären. 
 Mycket av forskningen på området pekar således på att både omkring-
liggande samhälleliga strukturer, sociala normer tillsammans med ungas 
familjeerfarenheter och familjens sociala villkor och position fångas upp 
i de ungas egna uppfattningar. Detta gör avtryck i hur de ser på förutsätt-
ningar i övergångar mellan utbildning och arbete. Det blir också tydligt 
hur både kön, klass och etnicitet samverkar i dessa villkor och övergångar. 
I nästa kapitel presenteras studiens teorietiska verktyg, med vilkas hjälp jag 
riktar analytiskt fokus mot relationen mellan denna sociala inbäddning 
och individens levnadshistoria och sociala position i anknytning till kar-
riärvalsprocesser. 

Disposition
I det teorikapitel – Karriärskap, aktörskap och sociala identiteter – som följer 
diskuterar jag de teorier som är vägledande i studien. I Bourdieus hand-
lingsteori finner jag de teoretiska verktygen som jag använder i min analys. 
En annan viktig teoretisk inspiration är Hodkinsons och Sparkes (1997, jfr 
Hodkinson m.fl. 1996) teoretiska modell om karriärskap. I kapitlet pre-
senterar jag också ett perspektiv på temporalitet i koppling till aktörskap 
samt redogör för mina perspektiv på identitet. Här viker jag utrymme till 
att diskutera etnicitet, ålderskonstruktioner, genus och social klass, vilka 
i denna studie blir centrala aspekter av den sociala identiteten. I kapitel tre 

– Att studera berättelser – presenterar jag studiens metodologiska perspektiv 
och utvecklar mitt perspektiv på narrativ och kopplingen mellan berät-
telser, positioneringar, sociala identiteter och agerande. I kapitlet redogör 
jag också för mina metoder – fältarbete, deltagande observationer och 
intervjuer – och jag beskriver mitt fält för studien och vad som utgör dess 
empiriska material.  
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 Därefter följer sex empiriska kapitel (kapitel 4-9) där jag med hjälp av 
scener och citat från ungdomarna i min fältstudie analyserar de ungas be-
rättelser om karriärvalsprocesser – karriärskapets dimensioner och sociala 
inbäddning. De empiriska kapitlen är tematiskt indelade och varje kapitel 
avslutas med sammanfattande reflektioner.  
 I kapitel fyra – Sannolika och önskade framtider – introduceras läsaren för 
ungdomarnas berättelser om deras val och vilka framtider de ser framför 
sig. I analysens centrum står spänningen mellan olika former av framtids-
formuleringar, hur publika narrativ färgar individuella berättelser samt hur 
vuxenblivande sätts i relation till karriärskapet. Analysen av olika framtider 
ringas också in i ett tidsperspektiv. 
 I kapitel fem – Föräldraaspirationer, social position och social mobilitet – lig-
ger fokus på ungdomarnas tolkningar av föräldrarnas önskningar och råd 
till sina barn. Här analyseras hur framtidsformuleringar samspelar med 
tidigare erfarenheter, social position, familjens kapitalformer och även fa-
miljens migration. Berättelser om föräldrars råd om utbildning och önskan 
om social mobilitet kopplat till föräldrarnas socioekonomiska position blir 
centrala. 
 Ungdomarnas berättelser om hur de uppfattar sina chanser på arbets-
marknaden står i fokus i kapitel sex – Invandrarskap, underordning och in-
kluderingsstrategier på arbetsmarknaden. Ett tydligt spår i dessa berättelser är 
uppfattningar och erfarenheter av etnisk diskriminering. Kapitlet fokuserar 
därmed på det tillskrivna invandrarskapets effekter på arbetsmarknadspo-
sitioner samt individuella inkluderingsstrategier som ett svar mot dessa. I 
kapitel sju – Berättelser om skolans karriärvägledning – reser jag frågan hur 
skolans vägledning uppfattas av ungdomarna. Berättelserna präglas av en 
uppfattning om att lärare och studie- och yrkesvägledare är frånvarande 
som vägledande i karriärvalen. Detta riktar bland annat ljuset mot frågan 
om nya former av självsorterande skolpraktiker. 
 I kapitel åtta – Kategoriseringar, tystnader och motstånd i skolan – uppehåller 
jag mig fortfarande i skolan. Det kommer här att handla om hur invandrar-
skap som kategori kommer till uttryck och hanteras i klassrumssituationer 
lärare och ungdomar emellan, i situationer med betydelse för karriärskapet. 
I kapitlet fokuseras också på hur ett kategoriserat invandrarskap hanteras 
ungdomarna emellan och hur de på olika sätt föregriper och desarmerar 
kategorin. 
 I kapitel nio – Transnationella möjlighetshorisonter – breddar jag perspek-
tivet för att studera hur ungdomarna i sina berättelser om karriärskapet 
också talar om ”hemlandet” och sociala gemenskaper som går utöver ett 

”svenskt” sammanhanget. Det handlar om hur tillskrivningar, förväntningar 
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och möjligheter till positioneringar ser ut i, vad som kan benämnas som 
ett, transnationellt sammanhang samt hur detta i förlängningen vävs in i 
berättelserna om karriärer.
 Kapitel tio – Karriärval och möjlighetshorisont – är avhandlingens av-
slutande kapitel. Här sammanfattas studiens analytiska resonemang och 
mest väsentliga bidrag. Bland annat diskuteras hur etnicitet och social klass 
påverkar individuella möjlighetshorisonter, vilket leder till att man kan tala 
om en strukturerad individualisering i relation till karriärskapet. I kapitlets 
konklusion visar jag också hur möjlighetshorisonter kan konstrueras och 
hur både en rumslig och tidslig dimension medverkar i denna.
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Karriärskap, aktörskap och 
sociala identiteter 

I avhandlingens centrum står ungas berättelser om hur de föreställer sig 
sina karriärval när de ser på sin framtid bortom gymnasiet. Med insikten 
att sådana val och aspirationer inte bara (eller kanske till mycket liten grad) 
handlar om fria val vill jag med avhandlingen undersöka hur ungas möjlig-
hetshorisonter för karriärval formas. För att förstå komplexiteten i de val 
och föreställningar som individen ställs inför pekar forskning mot såväl 
individuell handlingskraft som strukturella bakgrundsfaktorer. Jag vill 
i detta kapitel skissera ett samspel mellan dessa nivåer (struktur-individ/
handling) för att sedan rikta blicken mot ungas berättelser om karriärval 
i termer av orienteringar, positioneringar och handlingsstrategier. Den 
övergripande frågan handlar om hur individuellt handlingsutrymme upp-
fattas och formeras av individer samt hur detta relateras till samhälleliga 
möjlighetsstrukturer.
 Inspirerad av Bourdieu och forskning som utvecklats i hans fotspår 
utgår jag från att förståelsen av sådana processer som styr eller influerar 
karriärval måste ta sin utgångspunkt i samspelet mellan personliga val, 
individuella bakgrundsfaktorer, social position och samhälleliga möjlig-
hetsstrukturer i en given social kontext. Denna förståelse ligger i linje med 
Bourdieus handlingsteori, som formulerar ett relationellt angreppssätt 
och ett mellanled mellan individ och struktur. Bourdieu (1999:7) beskri-
ver hur hans arbete ”tar sin utgångspunkt i den dubbelriktade relatio-
nen mellan de objektiva strukturerna (de sociala fältens strukturer) och 
de förkroppsligade strukturerna (habitusstrukturer)”. Härigenom fäster 
Bourdieu uppmärksamhet på individens handlande i vardagen. Detta be-
tyder inte att ett sådant handlande är summan av individuellt beteende el-
ler enbart består av individuellt beslutsfattande (Broady 1990). Inte heller 
är individens handlande helt determinerat av objektiva strukturer. Med 
nyckelbegreppen habitus, kapital och fält försöker Bourdieu (1993, 1999, 
1997) förstå individuella handlingar i ett socialt sammanhang. Dessa är 
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också några av de begrepp jag använder i min analys av de ungas berät-
telser om karriärval. 
 De begrepp som jag, med inspiration i Bourdieu, använder ska inte 
förstås som en övergripande teori utan begreppen är tänkta att fungera 
som ”thinking tools” (Wacquant 1989:26, jfr Jenkins 2002:67,176). Det är 
begrepp vilka konstrueras för och genom det empiriska arbetet (Bour-
dieu 1990b:107). Som forskningsredskap får Bourdieus nyckelbegrepp  
sin fulla mening när de används som verktyg och sökarljus i undersök-
ningar (Broady 1990). Genom att använda begreppen som en strålkastare 
över mitt empiriska material hoppas jag kunna utveckla och lyfta stu-
diens analytiska nivåer. Hodkinson och Sparkes (1997, jfr Hodkinson m fl 
1996, Hodkinson 1998, 1999) utvecklar med hjälp av Bourdieus begrepp en 
teori för att kunna förstå ungas karriärval. Deras karriärskapsteori (care-
ership theory) blir en viktig teoretisk ingång för föreliggande studie och i 
denna hittar jag också inspiration till min egen användning av Bourdieus 
verktyg. 
 Den teoretiska framställningen i detta kapitels första del kommer 
därför att knyta an till den karriärskapteori som Hodkinson och Spar-
kes (1997) utvecklat samt till Bourdieus teorietiska verktyg där begrep-
pen kapital, fält och habitus blir speciellt viktiga. För att åstadkomma 
en diskussion om hur dimensionerna dåtid, nutid och framtid i samspel 
influerar de val individen gör vänder jag mig till Mustafa Emirbayers och 
Ann Misches (1998) teorier kring temporalitet i aktörskap. Dessa ingångar 
blir viktiga i relation till min inledande forskningsfråga och i analysen 
av mitt empiriska material. I ungdomarnas berättelser om karriärval blir 
ett fokus på identifikationsprocesser centralt. I teoriavsnittets andra del 
redogör jag för mina teoretiska utgångspunkter rörande social identitet 
och dess samband med ålder och livsfaser, etnicitet, social klass och kön/
genus.20

Karriär i ett interaktionistiskt perspektiv
Jag ska inledningsvis försöka hitta en operationellt fungerande definition 
av begreppet karriär som går utöver det vardagliga bruket av begreppet, 
vilket ofta uttrycker klättrande i t ex en yrkesstruktur enligt befordrings-

20 Tallberg Broman (2002:26) beskriver hur könsbegreppet idag används på samma sätt som genusbegreppet:  
 ”Efter flera år av användning av genusbegreppet har dessa sociala och historiska dimensioner överförts 
 till begreppet kön. Könsbegreppet ses på liknande sätt som genus vara ett socialt relaterat, historiskt och  
 kontextuellt förknippat begrepp”. Av denna anledning skriver jag i ovanstående kön/genus och i den 
 följande texten använder jag begreppen omväxlande eller gör valet med hänsyn till annan refererad 
 forskning.
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scheman som ger högre status och inkomst.21 När jag talar om ungdomars 
karriärval och karriärvägar kan det förvisso inbegripa dessa moment men 
jag vill med begreppet karriär främst beskriva rörligheten från en status 
till en annan (Närvänen 1994, Roth 1963). Det handlar om att röra sig mel-
lan olika positioner och status. Ungdomars övergångar från gymnasiet 
till framtida studier, arbetslöshet, fast anställning, extraarbete eller ett 
relativt okvalificerat arbete blir därmed, på samma sätt som klättrande 
på den s k karriärstegen, en karriär. Karriärbegreppet refererar till ”en 
individs passage över ett antal till varandra bundna statuspositioner som 
sammanlagt utgör hennes eller hans karriär under en avgränsad livsfas” 
(Närvänen 1994:48, jfr Roth 1963). Tre års gymnasiestudier kan utgöra en 
sådan livsfas och man kan också tala om en ”gymnasiekarriär”. På så sätt 
betecknar karriärer särskilda livsfaser och till dem även kopplade sociala 
normer.
 Av ovanstående följer en bredare definition som gör att man kan tala 
om olika karriärer – yrkeskarriär, utbildningskarriär, familjekarriär osv. 
En individs livsförlopp är mångdimensionellt och utgörs därmed av ett 
nätverk av olika karriärer. Dessa karriärer inverkar mer eller mindre på 
varandra, beroende på individens deltagande i olika aktiviteter inom t 
ex yrkeslivet, familj, fritid (Närvänen 1994:151). Då denna studie handlar 
om ungas berättelser om karriärval med utgångspunkt i deras övergångar 
efter gymnasiet så kommer utbildnings- och yrkeskarriärer naturligt i  
fokus. Samtidigt kopplas en sådan karriärberättelse i olika utsträckning 
till andra karriärer, såsom familjekarriär eller boendekarriär. Ett exempel 
är att ungdomarna i avhandlingen för ett resonemang om nödvändighe-
ten att utbilda sig innan eventuell familjebildning och föräldraskap (fa-
miljekarriär), eller att man vill ha ett välbetalt arbete för att kunna leva 
ett bra liv (familje/fritids/livskarriär). 
 Inom den interaktionistiska forskningen ges begreppet karriär en bred 
innebörd och definieras som det ”rörliga perspektivet”, i vilket en individ 
ser sitt liv som en helhet och tolkar innebörden av vad som händer i livet 
(Hughes 1971, jfr Närvänen, 1994, Boglind m fl 1974). Karriärer omtolkas 
och utvärderas genom hela livet och omfattar därför också en subjektiv 
tolkningsdimension och förändringar i självbilden. Erving Goffman talar 
i det avseendet om inre och yttre karriärer:

…one value of the concept is its two-sideness. One side is linked to internal 

matters held dearly and close, such as image of self and felt identity; the 

21 Nedanstående diskussion kring karriär bygger till stor del på Närvänen (1994) och den koppling till främst  
 Hughes (1971) och Goffman (1971) som görs i Närvänens arbete.
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other side concerns official positions, jural relations and style of life, and is 

part of publicly accessible institutional complex. (Goffman 1968:119)

Samtidigt som det innefattar en subjektiv dimension sätter karriärbegrep-
pet fokus på relationen mellan individens liv och det organiserade livet. I 
varje samhälle finns typiska sekvenser av definierade positioner och be-
fattningar och karriärer innefattar också sociala normer. Anna-Liisa När-
vänen beskriver, med hänvisning till Julius Roth (1963), den normativa 
aspekten av karriärer:

Socialt definierade karriärer omfattar normativa element, som kan uttryckas 

som ett slags ”karriärtidtabeller” och som anger exempelvis den normala 

tidsperioden för en viss livsfas, dvs varaktigheten av en viss karriär, takten 

i framåtskridandet i en karriär med en viss riktning. (Närvänen 1994:47)

Individen knyter karriärer till en institutionaliserad struktur och sociala 
normer, som samtidigt i sin tur återverkar på och avgränsar individens 
livsorientering och påverkar subjektiva tolkningar av karriären.
 Med detta breda och interaktionistiska perspektiv på karriärer ham-
nar mitt intresse främst på individers erfarenheter av karriärer och indi-
viduella karriärstrategier. Jag intresserar mig också för hur dessa förhåller 
sig till socialt definierade karriärer och normer. Däremot får de organi-
satoriska karriärvägarna (jfr Närvänen 1994) inte samma relevans. Jag 
använder även begreppet karriärskap, här anknyter jag till Hodkinsons 
teoretiska utveckling av begreppet. Detta teoretiska begrepp använder jag 
även som ett beskrivande begrepp när jag syftar till de processer som rela-
terar till karriärval. När jag studerar berättelser om ungdomars karriärval 
och -övergångar så talar jag även om karriärskapande, för att peka på den 
aktiva, handlande dimensionen som ligger i detta – berättandet och berät-
telser om karriärer blir ett socialt görande, ett skapande. 

Ett relationellt perspektiv på karriärskap

Karriärskapets dimensioner 
Det finns tydliga forskningsrön som visar att individer sinsemellan har 
ojämlika livschanser, och att ojämlikheten hänger samman med och 
struktureras av kön, klass och etnicitet. Samtidigt, påpekar Hodkinson 
(m fl 1996), bygger mycket av den policy som behandlar ungas övergångar 
från skola till arbete på antaganden om individens fria val i förhållande 
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till marknadskrafter (jfr Reay, David & Ball 2005). Det är denna spän-
ning mellan perspektiv på individens handlingsmöjligheter som jag med 
anknytning till Hodkinson och Sparkes (1997) finner intressant i studiet 
av ungas karriärval. För att undvika “the twin pitfalls of implicit social 
determinism or of seeing (young) people as completely free agents” un-
dersöker Hodkinson och Sparkes (1997:29) ”the middle ground” och riktar 
sitt fokus mellan de breda strukturella mönstren av ojämlikhet och en do-
minerande och offentligt utbredd individualiseringsideologi. Med denna 
utgångspunkt studerar de samspelet mellan sociala faktorer och indivi-
duella val genom ett kvalitativt tillvägagångssätt där ungas berättelser om 
karriärval står i fokus.22 
 Hodkinson m fl (1996:3, jfr Hodkinson & Sparkes 1997) kommer i sin 
studie till slutsatsen att de ungas karriärval måste betraktas som ”prag-
matiskt rationella”. Valen är med andra ord varken irrationella eller totalt 
systematiskt (tekniskt rationellt) genomtänkta, utan delvis rationella och 
mer pragmatiska än systematiska. Val är baserade på partiell information 
från egna erfarenheter, erfarenheter från familj och lokala sammanhang. 
Ungdomars beslut om t ex framtida sysselsättning blir därmed kontextbe-
roende. Samtidigt är beslut också baserade på slumpartade kontakter och 
erfarenheter. Hodkinson m fl visar hur besluten tas när ungdomarna känt 
sig redo att ta dem och är reaktioner på de möjligheter som ungdomarna 
uppfattat och mött. Ungdomarnas beslut är därför bara delvis (begränsat) 
rationella då de samtidigt är influerade av känslor och sinnesstämningar. 
Det handlar också i högre grad om att ungdomar accepterar vissa av de 
möjligheter som står dem till buds snarare än att de har flera alternativ 
som de kunnat välja mellan (Hodkinson m fl 1996, Hodkinson & Sparkes 
1997:33). För att teoretiskt kunna förstå hur beslutsfattande och karriärval 
formas utvecklar författarna en teoretisk modell som de kallar ”karriär-
skap” som beskrivs som: 

Careership conveys the idea that the career, i.e. the development of identity, 

is formed by the individual, constrained and/or enabled by the historical, 

sociocultural and economic contexts within which the individual lives. (Hod-

kinson m fl 1996:145)

22 Hodkinson och Sparkes (1997) och Hodkinson m fl (1996) utvecklar sina teoretiska resonemang med 
 utgångspunkt i empirisk forskning om hur karriärval tar sig uttryck för en kategori unga i Storbritannien som 
 har lämnat heltidsutbildning och påbörjat ett statligt praktikprogram. Studien (Hodkinson m fl 1996) baseras 
 på intervjuer med ungdomarna under ett och ett halvt år och även deras föräldrar, arbetsgivare och tjänste-
 män inom programmet intervjuas.
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Begreppet ”karriärskap” används ofta synonymt med ”karriärval” som 
beteckning för att påvisa att det handlar om de processer som omgärdar 
individers beslutsfattande. I föreliggande studie, som jag poängterat, ser jag 
till begreppets teoretiska betydelse samtidigt som jag även talar om ungas 
karriärskap i beskrivande termer. I detta inkluderar jag karriärval och de 
processer som anknyter till och omgärdar sådana val. 
 I karriärskapsmodellen ingår tre dimensioner som är integrerade i  
varandra: 

(i) pragmatically rational decision making, located in the habitus of the 

person making the decision; (ii) the intersections with others in the (youth 

training) field, related to the unequal resources different ’players’ possesses, 

and (iii) the location of decisions within the partly unpredictable patterns 

of turning-points and routines that make up the life course. (Hodkinson & 

Sparkes 1997:29)  

De val och beslut som individer fattar är med andra ord inbäddade i både 
ett socialt sammanhang och i individens livshistoria. Val måste därmed 
betraktas som en social process (jfr Reay, David & Ball 2005, Reay 1995). 
För att teoretiskt förstå dessa dimensioner av karriärskap vänder sig Hod-
kinson och Sparkes (1997) till Bourdieu där framförallt habitus- och fält-
begreppet blir viktiga. Till dessa begrepp inkluderar de också begreppet 

”handlingshorisont” (horizon for action) – som formuleras i relationen 
mellan objektiva möjlighetsstrukturer och habitus – och begreppet ”vänd-
punkter” (turning-points) – som används för att belysa reflexivitet och 
habitusförändringar. Nedan kommer jag att ge en överblick över Hod-
kinsons och Sparkes (1996) teoretiska modell för karriärskap. Jag kommer 
samtidigt med utgångspunkt i denna teoretiska modell utveckla vilken 
relevans Bourdieus begrepp har i min forskning och därför ge utrymme 
för en vidare diskussion av dessa.

Habitus och praktiskt sinne i karriärskap 
I och med att individens värderingar, val och handlingar är socialt situera-
de (Bourdieu 1993, 1999) blir också karriärval socialt inbäddade. Detta är 
en process som sker mot bakgrund av individens livshistoria (Hodkinson 
m fl 1996, Hodkinson & Sparkes 1997). Individen formar sin identitet och 
därigenom också sina val baserat på tidigare erfarenheter, i interaktion 
med signifikanta andra och i ett socialt sammanhang som bidrar med 
vissa värderingar, kunskaper och verklighetsuppfattningar (Hodkinson m 
fl 1996:3). Karriärskap och identitetsprocesser går alltså hand i hand. 
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 Individens erfarenheter och tolkningar av den sociala omgivningen 
förstås genom habitusbegreppet (Bourdieu 1993, 1999). Habitus blir det 
begrepp som fångar hur en individs föreställningar och preferenser (dis-
positioner) är individuellt subjektiva samtidigt som de står under infly-
tande av de sociala strukturer och kulturer som individen lever inom 
(Hodkinson 1998:97, Bourdieu 1977, 1999). Habitus är således delvis en 
produkt av individens position i den sociala strukturen. Det innebär att 
olika livsvillkor och de erfarenheter som individen gör under sådana so-
ciala förutsättningar, skapar olika habitus (Bourdieu 1993:299). Man kan 
säga att habitus fungerar som kartor över möjligheter. Utifrån dessa bildar 
individen sig en uppfattning om den sociala terrängen och tar ut sin färd-
riktning. På detta sätt blir förståelsen av habitus en förutsättning för att 
förstå de pragmatiska rationella val Hodkinson m fl talar om. 
 Bourdieu (1999) beskriver vidare habitus som ett inkorporerat system 
av dispositioner som reglerar individens upplevelser och ageranden. Dessa 
system av nedärva och förvärvade dispositioner är resultat av sociala erfa-
renheter, kollektiva minnen, sätt att röra sig och att tänka som finns inom 
människans kropp och sinne (Broady 1990). En individs habitus är således 
format av det liv som denne har levt och detta influerar också dennes före-
ställningar och praktiker samt bidrar till att återskapa och även förändra 
den sociala världen (Broady 1990:225). Habitus blir på detta sätt en länk 
mellan den sociala världens objektiva strukturer och individens subjek-
tiva erkännanden och erfarenheter (Bourdieu 1999, 1977). Dessutom blir 
habitus ett strategigenererande system av dispositioner som med rötter i 
gångna erfarenheter påverkar pågående handling: 

…the strategy-generating principle enabling agents to cope with unforeseen 

and ever-changing situations… a system of lasting and transposable dispo-

sitions which, integrating past experiences, functions at every moment, as 

a matrix of perceptions, appreciations and actions and makes possible the 

achievement of infinitely diversified tasks. (Bourdieu & Wacquant 1992:18, 

ref till Bourdieu 1977:72:95)  

Hur ska man då tänka kring habitus i relation till karriärskap? Habitus 
blir en form av förmåga att förstå och bedöma den värld individen lever i. 
Habitus påverkar individens uppfattningar om möjligheter och begräns-
ningar, vad som från individens synvinkel är tänkbart och otänkbart att 
välja och åstadkomma – inte minst i fråga om utbildning och yrke. Det 
handlar således inte bara om vad som faktiskt är tillgängligt och objektivt 
sett valbart på utbildnings- och arbetsmarknaden. Det handlar om vad 
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individen uppfattar som existerande, tillgängligt och valbart. En del av 
habitus utgörs därmed av uppfattningar om möjlighetsstrukturer, uti-
från individens sociala position, och tolkningar av vad som är viktigt el-
ler nödvändigt för att lyckas genomföra sina val och framtidsmål. Med 
utgångspunkt i sin habitus utvecklar individen även aspirationer och fö-
reställningar om framtiden. Om man operationaliserar habitusbegreppet 
kan därför individers aspirationer, framtidsföreställningar och uttolkade 
möjlighetsstrukturer (möjlighetshorisonter) omfattas. På detta sätt in-
fluerar habitus både individens orienteringar, strategier och handlingar i 
karriärskapet. Därmed blir begreppet ett viktigt verktyg för min analys av 
hur ungdomarna formulerar sina karriärval (jfr Dumais 2002:45). 
 Habitusbegreppet blir mer användbart ifråga om individers karriär-
skap om man till detta för in Bourdieus tankar om praktiskt sinne, som 
är en dimension av habitus. ”Subjekten” blir handlande och kunskapssö-
kande agenter begåvande med ett praktiskt sinne som tar sig uttryck som 

”en känsla för spelet” (Bourdieu 1999:131, Bourdieu & Wacquant 1992:121f). 

Praktiskt sinne är ett förvärvat system av preferenser, principer för att be-

trakta och göra distinktioner (vad man vanligen kallar smak), stabila kognitiva 

strukturer (vilka väsentligen är en produkt av att agenterna har införlivat 

objektiva strukturer) och handlingsscheman som styr hur situationen ska 

uppfattas och vilken reaktion som är mest ändamålsenlig. Habitus utgör detta 

slags praktiska sinne för vad som bör göras i en given situation – det som 

man inom idrotten brukar kalla ’bollsinne’ eller ’speluppfattning’, d v s att 

man har förmåga att uppfatta latenta möjligheter som finns i det pågående 

spelet. (Bourdieu 1999:37-38).

Med hjälp av det praktiska sinnet finner individen vägledning och kan 
orientera sig och göra bedömningar om vilka konsekvenser val och hand-
lingar kan ha. Detta praktiska sinne hjälper således också till när man tar 
ställning till utbildning och arbete. Dessutom finns en tidsdimension i 
detta. Det praktiska sinnet ”precognizes: it reads in the present state the 
possible future states with which the field is pregnant” (Bourdieu &Wac-
quant 1992:22). I och med att begreppet delvis berör framtidsdimensioner 
blir det användbart för att förstå ungas berättelser om val de ska göra i 
framtiden.
 Det praktiska sinnet skapar också uppfattningar om ”spelet är värt att 
spela”. Kopplat till en utbildningskontext har ”känslan för spelet” blivit 
allt viktigare i takt med att studievägar har diversifierats och inte är lika 
självklara som förut (Bourdieu 1999:38, 1997). Uppfattningar om huru-
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vida det är ”mödan värt spela spelet” – t ex att vidareutbilda sig och om 
man tror sig få avkastning på en sådan utbildningsinvestering – samspe-
lar bland annat med individers socioekonomiska position, som anknyter 
till habitus och kapitalformer. För unga blir familjens socioekonomiska 
position betydelsefull. Bourdieu menar att familjen är den starkaste insti-
tutionen för reproduktionen av sociala positioner. Mycket av sina sociala 
erfarenheter får ungdomar genom sin familj. Familjens habitus påverkar 
ungas val som del av deras praktiska sinne. Det kan röra sig om att unga 
utifrån föräldrarnas erfarenheter av utbildnings- och yrkeskarriärer ska-
par uppfattningar om vad ett visst agerande kan leda till och vilka vägar 
man ska satsa på. 
 Föräldrarnas erfarenheter och socioekonomiska position påverkar  
således inte bara ungas studieprestationer. Som en del av habitus inver-
kar också familjens sociala position på de möjlighetshorisonter som ung-
domar ser framför sig (jfr Sankey & Young 1996, Glick & White 2004). 
Familjens socioekonomiska position innebär dessutom att ungdomar har 
olika mycket kapital för att förverkliga karriärplaner. Men detta betyder 
inte att ungdomar är helt underordnade föräldrars inflytande, utan att 
detta inflytande är en signifikant del av en rad faktorer som påverkar de-
ras karriärval.
 
Karriärval i interaktion med aktörer på fältet
Den andra dimensionen i Hodkinsons och Sparkes (1997) modell handlar 
om interaktion med andra aktörer på de fält som har betydelse för indivi-
dens karriärval. Denna interaktion relateras till olika former av resurser 
som aktörerna besitter. Interaktionen med aktörer (intressenter i karri-
ärskapet) skapar både påverkansprocesser och selektionsprocesser, vilka 
både möjliggör och begränsar val (Hodkinson m fl 1996:152). Exempel-
vis påverkas unga i sina uppfattningar om karriärer av sina signifikanta 
andra såsom föräldrar men även av institutionella aktörer som skolan el-
ler arbetsmarknaden. Ungdomarna är emellertid inte ensamma om att 
välja, utan t ex gör skola och arbetsgivare också olika typer av val. Genom 
att delta i ”spelet” – med dess interaktioner, förhandlingar och konflik-
ter – med andra aktörer, som disponerar olika och ofta ojämnt fördelade 
resurser, avgörs ungdomarnas faktiska karriärdestination (Hodkinson 
& Sparkes 1997). Individers dispositioner och pragmatiskt rationella val 
är därmed del av en vidare och mer komplex interaktionsprocess; det är 
genom spelet och genom habitusutveckling som sociala förutsättningar 
produceras och reproduceras (Hodkinson m fl 1996:154). Som i exemplet 
ovan blir ungdomar, föräldrar, lärare, arbetsgivare, institutionella vägle-
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dare och kamrater aktörer på ett socialt fält. Alla har de olika positioner 
på fältet ifråga och också olika former av kapitaltillgångar, vilket i sin 
tur skapar olika former av maktrelationer och påverkansmöjligheter på 
individens val. 
 Aktörer befinner sig på ett socialt fält – vars struktur bestäms av hur 
olika kapitalformer är fördelade – där de innehar en position i relation 
till andra aktörer och institutioner. Ett socialt fält består därmed av ett 
nätverk av objektiva relationer mellan olika positioner (Bourdieu & Wac-
quant 1992:97). Aktörens position på fältet är förenat med dennes kapital 
och habitus och aktörens praktiska förnuft påverkar dennes intresse och 
framgång i det för fältet aktuella spelet. Bourdieu skriver:

… den position som intas i det sociala rummet – med andra ord de olika ka-

pitalarternas fördelningsstruktur (kapitalarter som också är vapen) – styr 

föreställningarna om detta rum och ställningstagandena i de olika striderna 

för att bevara eller omvandla det. (Bourdieu 1999:23)

Bourdieus betoning på habitus och kapitalets relation till ett specifikt fält 
kan tolkas som att individens handlanden och position inte är socialt de-
terminerade. Beroende på fält har individen olika handlingsutrymmen 
och vissa former av kapital går också att konvertera mellan olika fält.23 
Varje specifikt fält producerar också en form av intresse som sett från ett 
annat fält kan framstå som ointressant eller irrelevant (Bourdieu 1999:135). 
Som jag påpekade tidigare är det också här som individen gör en bedöm-
ning om det är mödan värt att spela spelet – en bedömning som grundas i 
dennes habitus och praktiska sinne.
 Jag koncentrerar mig i föreliggande studie på hur ungdomarna upp-
fattar de sociala fält de orienterar sig på och vilka aktörer som blir bety-
dande på dessa. Det blir viktigt att se hur ungdomarna själva beskriver och 
tolkar olika sociala fält för att i förlängningen förstå hur de positionerar 
sig, formulerar strategier och själva skissar upp sociala gränser. De ungas 
uppfattningar av de sociala fälten (och deras strider) blir med andra ord 
centrala för att förstå hur de motiverar sig själva att spela eller inte spela 
spelet. Detta blir i sin tur viktigt att koppla till olika kapitalformer som 
de unga formulerar och skattar som betydande. Fältbegreppet ger också 

23 Dialektiken mellan aktörers och fältets styrande krafter verkar på så sätt att aktörernas förflyttningar i 
 det sociala rummet/fältet står under inverkan av de krafter som strukturerar detta rum, samtidigt som 
 aktörerna själva har sina egna egenskaper – i form av dispositioner – och kapitalformer att sätta emot 
 fältets krafter. Detta pekar också på att aktörskap omförhandlar och förändrar specifika strukturella villkor.  
 Vilka kapitalformer aktören ska sätta emot fältets krafter beror på vilket fältet är (Bourdieu 1999, 1993).
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möjlighet att förstå hur olika individuella och institutionella aktörer görs 
betydande i ungdomarnas berättelser, exempelvis uppfattningar om hur 
olika aktörer agerar dörröppnare eller dörrvakter i relation till specifika 
fält. Här handlar det också om hur ungdomarna tolkar sitt eget utrymme 
på spelplanen. Det kan t ex handla om deras uppfattade position på olika 
fält och om hur de utvecklar strategier som de tror är vinstgivande – kopp-
lat till uppfattningar om t ex vilka kvalifikationer, resurser, egenskaper 
eller bakgrunder (habitus och kapitalformer) som krävs på olika fält och 
positioner. 
 Habitus- och fältbegreppet knyter också an till kapitalbegreppet. Ka-
pitalbegreppet använder Bourdieu (1986, 1999) för att utforska relationen 
mellan individers tillgångar och de dispositioner som gör att dessa till-
gångar framstår som värdefulla (Broady 1990:186). Kapitalbegreppet blir 
viktigt i föreliggande studie då socialt, ekonomiskt och kulturellt kapital 
ger förutsättningar och resurser som påverkar ungas karriärskap, både vad 
gäller utbildning och arbetsmarknadsetableringar. Det symboliska kapi-
talet är ett värdekapital, som medför ett socialt erkännande. Det symbo-
liska kapitalet inbegriper andra slags kapitalarter (ekonomisk, kulturellt 
och socialt kapital) som tillerkänns värde (Bourdieu 1999:136). Kapitalbe-
greppet vilar på en relationell grund, då olika sorters tillgångar blir värde-
fulla och erkända kapitalformer i relation till tillgångar som inte värderas 
som kapital. Broady (1990:169) summerar därför begreppet som: ”symbo-
liskt kapital är det som av sociala grupper igenkännes som värdefullt och 
tillerkänns värde.”. Hur ser då relationen mellan kapital och habitus ut? 
Habitus kan ses som en av kapitalets existensformer (Broady 1990:226). 
Huruvida en viss habitus erkänns värde som en form av kapital beror på 
vilket fält individen befinner sig (Broady 1998). Varje fälts speciella logik 
bestämmer vilka tillgångar och egenskaper (kapital och habitus) som är 
gångbara på just det fältet (Bourdieu 1993:270, 1999). 
 Ekonomisk kapital består av pengar och egendom som är direkt kon-
verterbart till pengar och som kan institutionaliseras i ägande. Socialt ka-
pital handlar om de sociala nätverk – bestående av t ex familj, bekanta 
eller arbetskamrater – som individen har att tillgå (Bourdieu & Wacquant 
1992:119). Det sociala kapitalets volym beror inte bara på nätverkets förbin-
delser utan också på de kapitalformer som aktörerna i nätverken besitter 
(Bourdieu 1986:249). Socialt kapital blir på så sätt summan av de resurser 
som individerna i det sociala nätverket innehar. 
 Begreppet kulturellt kapital utvecklades i form av en hypotes som skulle 
kunna förklara skilda skolprestationer för barn från olika sociala förhål-
landen. Begreppet visar i detta hur skolprestationerna berodde på hur det 
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kulturella kapitalet var fördelat mellan olika samhällsklasser.24 Det kultu-
rella kapitalet kan indelas i tre former; förkroppsligat (som dispositioner; 
som sätt att bete sig och som bildning och smak), förtingligat (i form av 
kulturella produkter såsom konstsamlingar, böcker etc) och institutio-
naliserat (i form av betyg, examina, titlar) (Bourdieu 1986, Bourdieu & 
Wacquant 1992:119). Bourdieu talar även om det kulturella kapitalet som 
utbildningskapital och som informationskapital. Kulturellt kapital som 
informationskapital är den tillgång som blir extra relevant vid karriärval 
då man med ett starkt informationskapital lättare kan värdera och orien-
tera sig bland de möjligheter som utbildningsväsendet och arbetslivet ger 
(Broady 1998:8). Det kulturella kapitalet handlar därmed även om hand-
lings- och orienteringsmöjligheter. Det kulturella (informations-) kapita-
let blir allt mer viktigt i dagens utbildningssystem med stor differentiering 
mellan olika utbildningar och elevers ökade valfrihet (jfr Bourdieu 1997).
 De tre kapitalformerna står i relation till varandra och kan konverteras, 
både från en kapitalform till en annan inom samma fält samt mellan olika 
fält. Konvertering avser möjligheterna att utnyttja en viss form av kapital 
för att skaffa sig en annan mer legitim eller räntabel kapitalform, utan att 
den första kapitalformen behöver gå förlorad (Bourdieu 1993:287, Broady 
1990:179) Begreppet kapitalkonvertering kan exempelvis användas för att 
undersöka vilka strategier individer använder sig av för att skaffa sig till-
träde till olika fält och för social mobilitet. Konvertering sker exempelvis 
när individen använder ett specifikt kapital som ackumulerats inom ett 
visst fält för att skaffa sig tillträde till andra fält (Broady 1990:274). Ett 
rikt socialt kapital kan exempelvis skapa förutsättningar för avkastning 
av individens kulturella kapital, på så sätt att det sociala kapitalet kan 
underlätta det kulturella kapitalets konvertering till ekonomiskt kapital. 
Exempelvis kan sociala kontakter ge en individ med en viss utbildning till-
gång till informella rekryteringsvägar som ger ett kvalificerat arbete som 
generar en hög lön - ekonomiskt kapital. Kapitalbegreppet blir med hän-
visning till detta ett användbart begrepp för att förstå de bakomliggande 
strukturer och möjligheter som speglar sig i ungdomarnas berättelser om 
olika resurser, vilka värden dessa har och den betydelse sådana har för 
deras chanser till olika karriärer. 
 

24 Därmed bröt också Bourdieu med den allmänna föreställningen att skolframgångar har att göra med indivi-
dens medfödda förmågor (Bourdieu 1986). Utbildningsframgång beror istället huvudsakligen på det ärvda 
kulturella kapitalet och på individens benägenhet att investera i utbildningssystemet (Bourdieu 1993:280). 
Han pekar också på hur skolan skapar en slags mall utifrån den dominerande klassens habitus och kulturella 
kapital, vilket gör att de elever som delar detta eller ligger nära har ett försprång framför de elever som inte 
delar detta habitus och kapital.
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Möjlighetshorisont, handlingshorisont  
och vändpunkter
För att förstå hur individens handlingshorisonter skapas sätter Hodkinson 
och Sparkes (1997) habitusbegreppet i relation till begreppet möjlighets-
struktur. Utifrån sin sociala position och sin habitus gör individen tolk-
ningar av möjlighetsstrukturen. Detta är så att säga grunden för hand-
lingshorisonten att ”[y]oung people make career decisions within their 
horizons for action, which incorporate externally located opportunities 
in the labour market as well as the dispositions of habitus” (Hodkinson 
m fl 1996:149). Individen skapar uppfattningar om vilka positioner som är 
tillgängliga, passande eller eftersträvansvärda och formulerar därefter val 
och ageranden inom sin handlingshorisont. Handlingshorisonter knyter 
på detta vis an till objektiva strukturer såväl som till subjektiva tolkningar 
(Hodkinson m fl 1996).
 Det är osannolikt att individen väljer något som inte existerar och en 
position som inte är inom räckhåll. På detta sätt är handlingshorisonten 
delvis bestämd av externa möjlighetsstrukturer, samtidigt som den for-
mas av våra subjektiva uppfattningar av vilka positioner som är tillgäng-
liga och lämpliga (Hodkinson m fl 1996:3). Dessa två dimensioner är alltid 
sammankopplade genom “what is available affects what we perceive as 
possible and what we perceive as desirable can alter the available options…

”(Hodkinson m fl 1996:3). Ungas uppfattningar om utbildnings- och ar-
betsmöjligheter måste därför förstås som både subjektiva och objektiva. 
Handlingshorisonter är också segmenterade, då ingen utifrån sin sociala 
position kan överväga hela spektrat av karriärmöjligheter. Vilka karriär-
möjligheter som blir ”synliga” och därmed valbara beror på individens 
handlingshorisont och på detta sätt blir valen också pragmatiskt rationella 
utifrån individens position (Hodkinson 1997:35f). 
 I min användning passar begreppet möjlighetshorisont bättre än vad be-
greppet handlingshorisont gör.25 Begreppet möjlighetshorisont fångar på 
ett lämpligare sätt studiens fokus på ungdomars berättelser om karriärval 
och de möjligheter inför framtiden som de formulerar. Möjlighetshori-
sont har stora likheter med handlingshorisont eftersom individens sub-
jektiva uppfattningar och tolkningar (habitus och dispositioner) av den 
möjlighetsstruktur som denne möter är central. Individen formulerar val 
i relation till den möjlighetshorisont som målas upp genom de subjektiva 
tolkningarna av möjlighetsstrukturen. Här syns således ett samspel mel-

25 När jag talar om möjlighetshorisonter gör jag det inte med samma betydelse som Ziehe (1986:349) lägger i  
 begreppet.  
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lan subjektiva uppfattningar och vad som, objektivt sett, är tillgängligt. 
 På samma sätt som Hodkinson m fl (1996) menar jag att habitus bara till 
en viss del styr handlingshorisonter och möjlighetshorisonter. Snarare kan 
man hävda att individens habitus influerar hur man ser sådana horisonter. 
Habitus har i sig en förändringspotential som gör att horisonter i denna 
mening knappast kan vara stabila och permanenta. Detta är en markering 
mot den determinism som många, t ex Richard Jenkins (2002), kritiserar 
Bourdieus habitusbegrepp för.26 Jenkins (2002:83) uppmärksammar att 
Bourdieu visserligen menar att habitus alltid relaterar till ett visst socialt 
fält och därför kan producera olika praktiker beroende på fält. Habitus 
kan dessutom också förändras beroende på förändrade omständigheter 
samt habitus kan ”be controlled /…/ as a result of the ‘awakening of cons-
ciousness and socioanalysis’” (Bourdieu 1990b:116). Men Bourdieu förmår 
inte visa hur habitus kan förändras och hur detta kan studeras (Jenkins 
2002, jfr Emirbayer & Mische 1998:984). För att komma bortom determi-
nismen i habitusbegreppet introducerar Hodkinson m fl (1996) begreppet 

”vändpunkter” (turning points). Genom ett fokus på vändpunkter inom ett 
pågående livsförlopp kan förändringar i habitus och handlingshorisonter 
synliggöras.  

Careership can be seen as an uneven pattern of routine experience interspread 

with such turning-points. Within each turning-point, career-decisions are 

pragmatically rational and embedded in the complex struggle and negotia-

tions of the relevant field. (Hodkinson & Sparkes 1997:39)

Vändpunkter är de händelser som inträffar där individen ändrar sin 
riktning i betydande grad eller står inför större förändringar där denne 
tvingas ta ställning, omvärdera, revidera, omprioritera och göra nya val. 
Begreppet ”vändpunkter” bör ses som en reaktion på begreppet ”karri-
ärstrajektor” (career trajectory), ett begrepp som antyder att individens 

”bana” är relativt väl lagbunden och utstakad. Ett annat begrepp som ut-
trycker en liknande determinism är också ”karriärstege”. Med vändpunk-

26 Broady (1990: 230ff) å sin sida menar att habitusbegreppet inte innefattar en deterministisk människo-
 syn och hänvisar till Bourdieus betoning av att människor besitter intentioner, vilja och förmåga till aktivt  
 handlande. Bourdieus handlingsteori kan därmed inte ses som ett exempel på den sociologiska determinism  
 som härleder människors beteenden direkt ut sociala förhållanden. Däremot, betonar Broady (1990:230), 
 reser Bourdieu alltid frågan hur individers intentioner, vilja och handlingsförmåga har ”inplanterats” och  
 ”…i den meningen är hans metod givetvis ’deterministisk’ i betydelsen att den söker sociala determinanter”.  
 Broady (1990:231) betonar att när Bourdieu talar om att de dispositioner som konstituerar habitus är ”var- 
 aktiga”, så menar han med detta att de är ”seglivande” (och ”trögrörliga”) men inte att de är permanenta  
 eller oföränderliga.
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ter betonas istället de processer av omvärderingar, ställningstaganden och 
nya val som individen gör vid vissa betydande händelser och erfarenhe-
ter (Hodkinson & Sparkes 1997:39). Sådana processer innefattar en form 
av återskapande och/eller nyskapande av tidigare skeenden/historia som 
kan förstärka nya istället för gamla dispositioner. När individens bild av 
världen förändras omkonstruerar individen således sitt förflutna så att 
det passar med aktuella uppfattningar och i detta kan habitus förändras 
(Hodkinson m fl 1996:149). 
 Vändpunkter kan vara av olika karaktär. Hodkinson m fl (1996) talar 
om strukturella, självinitierade och tvingande vändpunkter. En strukturell 
vändpunkt är förutbestämd av involverade institutioner. Exempelvis är 
gymnasieval och de senare valen av arbete eller eftergymnasiala studier 
en vändpunkt som är strukturellt förutbestämd beroende på utbildnings-
systemets utformning. Vid en självinitierad vändpunkt sker en snabb 
förändring, som en reaktion på en mängd olika faktorer i individens liv. 
Arbetslöshet är exempel på en påtvingad vändpunkt, då den ligger utan-
för individens kontroll och är styrd av externa aktörer. Men gränserna 
mellan dessa typer av vändpunkter är tunna. Exempelvis kan en struk-
turell vändpunkt också vara en tvingande vändpunkt. Den strukturella 
vändpunkten som ungdomarna i föreliggande studie står inför – slutet på 
gymnasiet och en annalkande studentexamen – kan också ses som tving-
ande då individen är tvungen att förhålla sig till olika valalternativ, vär-
dera och ta ställning till vad man vill göra i framtiden. Åtminstone kan 
sådana valprocesser i vändpunkten betraktas som socialt önskvärda och i 
hög grad nödvändiga. Därmed inte sagt att alla hanterar denna övergång 
på ett sådant sätt. Hur denna vändpunkt hanteras sätter jag fokus på i 
analysen av ungdomarnas berättelser.
 Karriärskapteorin, med dess begrepp som vändpunkter och horison-
ter, blir tillsammans med Bourdieus teoretiska verktyg habitus, praktiskt 
sinne, fält och kapital användbar i föreliggande studie. Med utgångs-
punkt i valens sociala inbäddning sätts fokus på hur aktörer och institu-
tioner, till exempel familj, skola, arbetsmarknaden, med olika kapitalfor-
mer influerar de ungas val. På vilket sätt sådana influenser gör avtryck 
och vilka möjligheter som formuleras beror på individens tidigare erfa-
renheter, livshistoria och sociala position; individens habitus och prak-
tiska sinne. Med sin habitus och sitt praktiska sinne tolkar individen 
den omgivande möjlighetsstrukturen och målar upp sin möjlighetshori-
sont – inom vilken val formuleras. Det är med dessa analytiska verktyg 
jag närmar mig ungdomarnas berättelser. Vad som däremot saknas både 
i Hodkinsons och Sparkes (1997) och Bourdieus verktyglådor är ett teo-
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retiskt hjälpmedel för att begripliggöra hur framtiden griper in som en 
handlingsskapande tidsdimension i karriärskapet. 

Dåtid, nutid och framtid i karriärskapet 
Ungas berättelser om karriärval väver in tidsdimensioner av både då-
tid, nutid och framtid. Både Bourdieu och Hodkinson och Sparkes ger 
perspektiv på socialt aktörskap och de hjälper mig att analytiskt fånga 
främst dåtid och nutid.27 Dessa tidsdimensioner spelar naturligtvis in i 
de ungas karriärval, men nuet har också en framtidsaspekt inbyggd. För 
att förstå karriärskapets processer behöver jag därför fördjupa förståelsen 
av hur individuella framtidsorienteringar tar sig uttryck och hur framtid 
som handlingsdimension griper in i karriärskapet. Här inspireras jag och  
tar hjälp av Emirbayers och Misches (1998) perspektiv på aktörskap.  
Särskilt belysande blir detta när aktörskapet betraktas i dess temporala 
dimension. 
 Den dynamiska dimension som följer med begreppet socialt aktör-
skap (d v s det handlande subjektet) kan endast förstås som samtidigt si-
tuerat i ett tidsflöde och en social kontext.28 Med denna utgångspunkt 
talar Emirbayer och Mische om ”temporala-relationella kontexter för 
handling”. De urskiljer vidare tre grundläggande dimensioner för aktör-
skap: upprepning, projektskapande och praktisk utvärdering (iteration, 
projectivity and practical evaluation) – vilka också svarar mot tidsdimen-
sionerna dåtid, framtid och nutid (1998: 970). Aktörskap kan därför sam-
manfattas som följande citat: 

… a temporally embedded process of social engagement, informed by the past 

(in its ’iterational’ or habitual aspect) but also oriented towards the future 

(as a ’projective’ capacity to imagine alternative possibilities) and toward 

the present (as a ’practical evaluative’ capacity to contextualize past habits 

and future projects within the contingencies of the moment). (Emirbayer 

& Mische 1998:962) 

Aktörer lever tankemässigt sina liv simultant i dåtid, i framtid och i nuet 

27 Hodkinson (m fl) diskuterar hur tidigare erfarenheter formade till rutiner påverkar handlingar och hur val  
 vid vändpunkter kan skapa nya dispositioner och handlingshorisonter. Trots detta förblir den temporala  
 aspekten avseende framtiden relativt osynlig i hans teoretiska verktyg. Inte heller Bourdieu lyfter explicit  
 upp denna framtidsdimension i habitusbegreppet. Med begreppet ”praktiskt sinne” fångas förvisso en slags  
 framtidsdimension genom att aktören precognize (föranar) om framtida situationer men fokus för att förstå  
 handling ligger främst i detta begrepp på dåtid och nutid (jfr Reay, David, Ball 2005:26, Reay 2004). 

28 Emirbayer och Mische (1998:967ff) inspireras bland annat av George Herbert Meads begrepp om tempora- 
 litet; hur tidskonceptet konstitueras genom ”emergent events”, vilket kräver en kontinuerlig återfokusering  
 på dåtid och framtid. En annan av Meads utgångspunkter som blir viktig är ”sociality” – som innebär ”the  
 situatedness of actors in multiple temporally evolving relational contexts”.
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och de justerar de olika tidsaspekterna till varandra och till de vardagliga 
omständigheterna på ett mer eller mindre fantasifullt och reflexivt sätt 
(Emirbayer & Mische 1998). Detta sker då aktörer ständigt använder sig 
av mönster och repertoarer från tidigare händelser och därigenom plan-
lägger hypotetiska vägar mot framtiden, samtidigt som de justerar sina 
ageranden till vad som är nödvändigt i situationer i nuet. Den upprepande 
dimensionen (the iterational element) innebär en selektiv ”reaktivering”  
av handlings- och tankemönster som underförstått, vane- och rutinmässigt, 
styr vardagliga handlingar och upprätthåller identiteter. Den handlings-
skapande dimensionen ligger i hur aktörer selektivt och reflexivt uppmärk-
sammar, lokaliserar och implementerar sådana mönster i sina pågåen-
de och situerade ”transaktioner”. Det innebär så att säga att det inte är  
mekaniskt bestämt hur man kopplar an till tidigare erfarenheter och  
rutiner och att dessa omprövas och förändras (Emirbayer och Mische  
1998:975, 980).29

 Den andra av de tre handlingsdimensionerna, den projektskapande 
dimensionen (the projective element), omfattar individens formuleringar 
av framtida val och handlingar. De framtida projekten kan vara mer el-
ler mindre tydliga och detaljerade och sträcka sig längre eller kortare in 
i framtiden (jfr Nilsen 1999, Närvänen 1994). De är också alltid förenade 
med olika former av strukturell påverkan, d v s socialt inbäddade (Emir-
bayer & Mische 1998:984). I denna projektskapande dimension ligger fokus 
på hur aktörer är kapabla att delvis distansera sig från tidigare erfarenhe-
ter och mönster, för att skapa nya vägar utifrån uppkomna önskningar och 
mål (1998:984). Rekonstruktionen och omtolkningen av tidigare erfaren-
heter görs därmed med referenser till framtida intressen och möjligheter 
(Emirbayer & Mische 1998:985, jfr Mead 1932, 1934, Närvänen 1994:160). 
 Den tredje dimensionen är den praktiskt-utvärderande dimensionen 
(practical evalutative element). Denna dimension inbegriper individers 
förmåga att göra praktiska och normativa bedömningar och utvärderingar 
bland olika möjliga handlingsalternativ, i förhållande till krav, dilemman 
och tvetydigheter i situationer man ställs inför. Framtidsprojekten förank-
ras i vardagens erfarenheter och problem och blir mer jordnära (Emirbayer 
& Mische 1998:994). Här genomförs problematisering, ställningstagande/
beslut och utförande genom att projekten kontextualiseras i konkreta om-
ständigheter. 

29 Denna upprepningens dimension finner likhet med begrepp som rutiner (Hodkinson m fl 1996) och 
dispositioner (Bourdieu 1999). Begreppet dispositioner fokuserar främst på återkommande vanemässiga 
handlingsmönster tolkar Emirbayer och Mische (1998:975) som istället intresserar sig för de olika sätt 
sociala aktörer reflexivt och selektivt engagerar sig inom existerande mönster och därigenom omprövar och 
förändrar sådana. 
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The locus of agency here lies in the hypothesization of experience, as actors 

attempt to reconfigure received schemas by generating alternative possible 

response to the problematic situations they confront in their lives. Immer-

sed in a temporal flow, they move ‘beyond themselves’ into the future and 

construct changing images of where they think they are going, where they 

want to go, and how they can get there from where they are at present… 

(Emirbayer & Mische 1998:984)

Den reflexiva processen ligger i växelverkan mellan selektiv uppmärk-
samhet på dåtid i ljuset av framtida projekt och nutida förutsättningar att  
hantera (jfr Närvänen 1994). Emirbayer och Mische delar liknande  
perspektiv med Hodkinson m fl (1996) när det gäller förändringar av ha-
bitus och gamla handlingsmönster. Hodkinson m fl tycks däremot se  
förändringsdimensionen i ”the past in present” medan denna dimen-
sion för Emirbayer och Mische förefaller ligga i ”the past in the present  
future”. 
 För att förstå handlingsskapande processer måste man fokusera på 
samspelet mellan tidsdimensionerna och även se hur relationen mellan 
tidsdimensionerna varierar inom olika strukturella sammanhang. I kon-
kreta handlingar är alla tre tidsdimensioner i spel samtidigt, genom indi-
viduella reflektioner, men styrkan dem emellan varierar. Emirbayer och 
Mische (1998:972) beskriver det som: ”a chordal triad of agency within 
which all three dimensions resonate as separate but not always harmo-
nious tones”. I olika livsfaser betonas vissa tidsorienteringar starkare än 
andra, till exempel anses ungdomsfasen vara en framtidsorienterad fas. 
Individens uppfattning om relationen mellan dåtid, framtid och nutid 
påverkar dennes handlingar. Uppfattningar om handlingsutrymme i re-
lation till strukturella kontexter, kan också göra att ”the chordal compo-
sition” förändras. Det innebär med andra ord att i vissa sociala samman-
hang orienterar sig individen mer mot dåtid, i andra mer mot framtiden 
(Emirbayer & Mische 1998:972f). 

 … as actors alter or shift between their agentic orientations, dialogically 

reconstructing their internal composition of their chordal triad, they may 

increase or decrease their capacity for invention, choice, and transformative 

impact in relation to the situational contexts within which they act. (Emir-

bayer & Mische 1998:1003)

Härigenom reses frågan om vilka sociala sammanhang och möjlighets-
strukturer som främjar speciella orienteringar hos individer. Vilka kon-
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texter underlättar eller försvårar för individer att skapa framtida mål som 
i sig omformulerar tidigare mönster och erfarenheter? Sådana frågor blir 
relevanta i ljuset av karriärskapet; vilka sociala sammanhang uppfattas 
som stödjande, normativt reglerande eller försvårande för den projekt-
skapande och den utvärderande dimensionen i ungas karriärskap? Skapar 
exempelvis skolan ett uppmuntrande och stödjande klimat för vida fram-
tidsorienteringar eller skapas ett sammanhang där individernas sociala 
position görs betydande för hur karriäraspirationer utvecklas? 
 Min ambition är att de tre tidsdimensionerna av aktörskap ska fung-
era som analytiska instrument i beskrivningen av karriärskapsprocesser. 
Berättelser om karriärskapet, som jag analyserar i de empiriska kapitlen, 
byggs upp genom en växelverkan mellan tidigare erfarenheter, position 
idag och framtida mål i relation till uttolkade möjlighetsstrukturer som 
framträder i berättelserna som individuella möjlighetshorisonter. Inom 
dessa sker också individens identitetsarbete. I nedanstående avsnitt dis-
kuterar jag relationen mellan karriärskap och identitetsprocesser och ut-
vecklar mina teoretiska utgångspunkter avseende social identitet och be-
greppen ungdom som livsfas, etnicitet, social klass och genus.  

Identitet och karriärskap 
Frågan om identitet och identifikation blir central för att förstå de ungas 
berättelser om karriärskap. Karriärskapandet är en del av identitetspro-
cessen och följaktligen ger ungdomarnas berättelser om karriärskap in-
blick i pågående identitetsprojekt. Under livsförloppet formar individen 
sin identitet, som ständigt förstärks, omprövas eller omformuleras genom 
nya identifikationsprocesser vilka bland annat sker i vändpunkter i karri-
ärskapet. Om identifikationsprocesser relaterat till ungas karriärval skri-
ver Hodkinson m fl:

… the career decision was integral to their sense of identity. It was both an 

extension of how they already saw themselves and a central part in the 

process of refining or reforming who they actually were. (Hodkinson m fl 

1996:13)

Karriärval handlar om identifikationer och formuleringar av vem man 
önskar vara och också vem eller vad man inte vill bli betraktad som. Att 
välja eller inte välja en utbildning eller yrke handlar om identifikationer 
med en viss position; kan jag se mig på den platsen, är detta ett arbete 
för mig? Men karriärer är inte bara ett resultat av fria val. Inte ens dröm-
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mar och förhoppningar kan vara helt fria. Berättelser bär därför prägel av 
trovärdiga självpresentationer. Den strukturerande delen av karriärskapet 
handlar om olika aktörers och institutioners kategoriseringar av indivi-
den (Goffman 1968, 1970, 1971). Sådana kategoriseringar påverkar också 
individens egna identifikationsprocesser och utrymme för självpresen-
tationer. I studien intresserar jag mig för hur ungdomarnas karriärskap 
synliggör identitetsformering i ljuset av självreflektion, identifikationer 
och kategoriseringar. 
 I min förståelse av identitetsbegreppet har jag främst inspirerats av 
Jenkins (1994, 2000, 2008a, 2008b) och hans teoretiska kopplingar till 
Fredrik Barth (1969). Jenkins (1994, 2008a) hävdar exempelvis att Barths 
(1969) teorier kring etnisk identitet och gränsskapande kan appliceras på 
tänkandet kring social identitet/identifikation överlag, vilket jag senare 
återkommer till. Jenkins perspektiv på social identitet hjälper mig att 
tänka kring relationen mellan sociala identifikationer och sociala katego-
riseringar samt hur ett sådant samspel påverkar ungdomarnas självbilder, 
självpresentationer och i förlängningen karriärorienteringar. 
 Jenkins perspektiv tar jag med mig till mina metodologiska utgångs-
punkter kring narrativ. Margaret Somers (1992) narrativa perspektiv syn-
liggör kopplingen mellan berättelser, identiteter och handlingar, vilket jag 
tillämpar i analysen av ungdomarnas berättelser. Perspektivet ger en möj-
lighet att studera individuella identifikationsprocesser genom personliga 
narrativ och även hur de kategoriseringar som görs externt och publikt 
hanteras individuellt. Förutom Somers (1992, 1994) teorier blir Floya An-
thias (2002) tillämpning av narrativet en inspirationskälla för mitt arbete, 
vilket jag utvecklar i kapitel tre. Anthias (2002:501) förstår identifikations-
processer genom begreppen narrativ positionalitet och lokalisering. Dessa 
begrepp blir användbara i min analys för att belysa hur identifikationer 
formeras, orienteras och tar sig uttryck samt för att förstå hur de unga i 
sina karriärberättelser begripliggör och artikulerar sin plats i den sociala 
ordningen.
 Etnicitet, ålder, genus och social klass är viktiga aspekter av en social 
identitet. För att förstå identifikationer och kategoriseringar kan man där-
för studera hur individen i berättelser om karriärskap placerar sig själv och 
placeras av andra i ett socialt sammanhang. Nedan diskuteras detta mera 
ingående. 

Social identitet och identifikation
Identitet handlar om att positionera och identifiera oss själva, om att bli 
positionerade och kategoriserade av andra, men också om samspel mel-
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lan dessa processer (Jenkins 2008b). Det handlar också om att genom 
självpresentationer påverka intrycken av detta kategoriserande (Goffman 
1970, 1974). Identitetsformering är följaktligen en social process, som rela-
terar både till individuell, grupp- och samhällelig nivå (avseende grupp-
formering, rangordning, maktrelationer osv.). Jenkins (2008b:5) beskriver 
denna process som: ”a multidimensional classification or mapping of the 
human world and our place in it, as individuals and as members of col-
lectivities”. Social identifikation blir en nödvändighet för socialt hand-
lande och den sociala identiteten skapas i mellanmänskliga sammanhang 

– i interaktioner och klassifieringsprocesser mellan aktörer och grupper 
(Jenkins 2008b:17, Berger & Luckmann 1998). Det blir därför logiskt att 
tala om alla identiteter som i grunden sociala. Identitet skapas och om-
skapas i social interaktion, vilket innebär att sociala identiteter inte går 
att betrakta som för givet tagna eller statiska helheter. Identitet är, snara-
re än ett tillstånd, en social process i meningen socialt samspel mellan in-
dividen och dennes omgivning – därav markeringen identifikation. Detta 
riktar fokus mot hur identiteter skapas/omskapas, legitimeras, omprövas 
och utmanas i sociala interaktioner. I detta perspektiv blir identiteter i 
viss utsträckning alltid förhandlingsbara och alltid kontextberoende  
(Jenkins 2008b:5, Lange & Westin 1981). 
 Klassificering och identifiering som sociala processer bygger på ur-
skiljande av likheter och olikheter, som i syn tur hänger samman med 
samhälleliga hierarkier och maktrelationer (Jenkins 2008b). När man i 
den samhälleliga kommunikationen talar om kategorier likt ungdomar, 
invandrare, arbetare syftar man ofta på specifika beskrivningar, markörer 
och karakteristiska som blir signaler för igenkännande och urskiljande, 
inkludering, exkludering och även bemötande. Genom att uppmärksam-
ma likheter och olikheter identifierar vi oss själva, samtidigt som vi iden-
tifierar/kategoriserar andra, på samma gång som de andra identifierar/
kategoriserar oss. Jenkins betonar vikten av: 

… the internal and the external moments of the dialectic of identification: 

how we identify ourselves, how other identify us, and the ongoing interplay 

of these in processes of social identification. (Jenkins 2000:7)  

När det handlar om självidentifikation ligger fokus på den interna orien-
teringen, d v s hur individen eller gruppen beskriver sig själv, vem jag/vi är. 
När individen identifierar andra handlar det om extern orientering, d v s 
kategorisering av vem den/de är (Jenkins 2000:8). 
 Att ”veta vem som är vem” är emellertid aldrig en fråga om en neu-
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tral klassifikation. I urskiljandet av likheter och olikheter ligger alltid en 
maktaspekt inbyggd, vilket talar för en hierarkisk organisering av klas-
sificeringar (Jenkins 2008b:6). Det behöver inte nödvändigtvis vara någ-
ra likheter mellan det sätt vi ser på oss själva (”self images”) och de sätt 
som andra uppfattar och kategoriserar oss (”public images”). Individen 
tar nödvändigtvis inte heller till sig alla kategoriseringar. Huruvida detta 
sker har att göra med historia, kontext och inte minst med innehållet och 
konsekvenserna av kategoriseringen. Kategoriseringar är därmed inte 
oskyldiga och även om de är socialt konstruerade ger de reella avtryck i 
människors liv omsatta i strukturella sammanhang och i hur de påverkar 
individuella identitetsprojekt (Lange & Westin 1981:182, Jenkins 1994:202). 
Exempelvis kan kategoriseringen av en individ som ”invandrare” innebä-
ra att dennes kompetens ifrågasätts på arbetsmarknaden med hänvisning 
till kulturella skillnader, språkkunskaper m m. Att hamna i en kategori 
som ”ungdom” kan betyda att man av samhället i negativ mening betrak-
tas som oerfaren och mindre benägen att ta ansvar. 
 Utifrån liknande logik handlar identifikationer i någon form alltid om 
motiv och intresse – vi människor är så att säga inte ointresserade klas-
sificerare (Jenkins 2008b:6). Hur jag identifierar mig själv har betydelse 
för hur jag definierar mina intressen och hur jag definierar mina intressen 
kan uppmuntra mig att identifiera mig på ett speciellt sätt. Vidare, som 
Jenkins (2008b:7) beskriver det, hur andra personer identifierar mig beror 
på hur de identifierar såväl mina som sina egna intressen. Detta blir en 
viktig dimension att hålla i åtanke när det kommer till relationen mellan 
karriärskapande och identitet/identifikation, då mycket av processerna 
kommer att handla om vem och vad man vill bli i ljuset av vissa mål, motiv 
och intressen i karriärskapet. Skolans sortering av karriärer, som i grun-
den skapas utifrån socialt urskiljande och kategoriseringar (jfr Bourdieu 
1990a, 1999 Bourdieu & Passeron 1990), har även det ett inbyggt intresse 
som svarar mot uppgiften att rusta kompetenta samhällsmedborgare till 
exempelvis arbetsmarknaden (Carnoy & Levin 1985, Lindblad & Popke-
witz 2001, Lpf94). 
 Den kategoriserande dimensionen blir relevant med utgångspunkt 
i att exempelvis arbetsmarknaden och institutionella praktiker såsom 
skolan pålägger individer olika identiteter, d v s vem man blir betraktad 
som och vem man tillåts vara (Jenkins 1994). Yrkesidentiteten är en av de 
viktigaste sociala identiteterna och idag handlar det, åtminstone i teo-
rin, om att välja sin yrkesidentitet. I praktiken är inte alla yrkesidenti-
teter valbara och som Jenkins betonar är valmöjligheter ofta begränsade 
och generellt sett tvåsidiga. Detta innebär att olika aktörer, dörrvakter av 
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olika slag inom t ex skolsystemet eller på arbetsmarknaden, spelar en av-
görande roll när det gäller att validera eller underkänna yrkesaspirationer 
och yrkesidentifikationer. Karriärskapet kommer därmed att handla om 
en jämkning mellan självbilder och publika bilder av passande och upp-
nåbara yrken. Skolans och andra intressenters kategoriseringar kan ligga 
till grund för att individer sorteras till olika positioner utifrån föreställ-
ningar om kompetens och lämplighet. 
 Jenkins perspektiv på identifikationsprocessens interna/externa dia-
lektik applicerat på karriärskapet reser här frågor om vilken karriärspo-
sition som ungdomarna själva identifierar sig med och vilken position de 
uppfattar att de blir kategoriserade gentemot samt vilka förhandlingar 
som skapas i denna dialektik. Hur uppfattar och hanterar ungdomarna 
kategoriseringar – som utförs både av aktörer, institutionella praktiker 
såsom skolan samt publika narrativ – och i vilken mån gör sådana av-
tryck i självidentifikationer som påverkar möjlighetshorisonter i karriär-
skapet? Då en individ kan ha flera olika överlappande identiteter (Lange 
och Westin 1981) och dessa måste ses i intersektion med varandra (de los 
Reyes & Mulinari 2005), blir det även en central fråga hur genus, social 
position och etnisk bakgrund spelar in i identifikationer i karriärskapet 
och huruvida sådana faktorer ligger som grund för kategoriseringar. 
 Beroende på socialt sammanhang blir det, ur individens synpunkt, 
mer eller mindre meningsfullt att positionera sig utifrån sin ålder, kön, 
sociala position eller etniska tillhörighet. Identiteter sätts på så sätt i bak- 
respektive förgrunden beroende på sociala sammanhang och beroende på 
intressen och maktkonstellationer i dessa. Individen uppträder så att säga 
i olika ”sociala kostymer” i skilda sociala sammanhang (Goffman 1970, 
1974, Mead 1934, jfr Lange & Westin 1981, Olsson 2000b). Å andra sidan 
kan sociala kategorier komma att verka som tvångströjor (jfr Goffman 
1968), som begränsar individers möjligheter att själva styra sina sociala 
framträdanden. Kön, social klass, etnicitet och ålder är typiska exempel 
på identitetsordningar som också är behäftade med sociala markörer för 
tillhörande. De blir också så att säga dörrar in för att förstå identifika-
tionsprocesser i relation till karriärskapet. 
 Etnicitet som identitetsordning och social kategori sätts i förgrunden 
i denna studie. Samtidigt lyfter jag också upp hur social klass – där jag 
främst fokuserar på familjens socioekonomiska position – och ålder (ung-
dom som livsfas) samspelar i karriärskapet. Kön/genus blir också en viktig 
aspekt, som jag senare i texten lyfter upp när mitt empiriska material pe-
kar på skillnader i de unga tjejerna och killarnas berättelser. 
 Själva övergången mellan skola och arbete blir en betydande temporal 
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och rumslig kontext där nya dörrar öppnas medan andra stängs, vilket 
påverkar identifikationsprocesser. I min analys riktar jag intresset mot hur 
identitetsformeringar och sociala kategoriseringar i karriärskapet formu-
leras och tar sig uttryck i relation till sociala kontexter såsom skolan och 
arbetsmarknaden. Även sociala sammanhang som överskrider de natio-
nella gränserna, exempelvis transnationella gemenskaper och hemlandet 
(i subjektiv bemärkelse), blir rum för olika former av identifikationer. Här 
intresserar jag mig för hur sociala gränser, gränsöverskridande och hand-
lingsutrymmen för identifikationer och karriärskap uttrycks i ungdomar-
nas berättelser i anknytning till sådana sociala sammanhang.  

Ungdom som livsfas, identitet och social kategori
Ungdomstiden betraktas ofta som en sökande och frihetsprövande livsfas. 
Även om individen hela livet sägs söka och omskapa sin identitet, så före-
ställer man sig att ungdomstiden i högre grad än andra livsfaser präglas av 
ett sökande (Johansson 2007, Jönsson m fl 1993). Samtidigt rör det sig inte 
om något fritt och alla gånger villkorslöst sökande. Tvärtom är ”ungdom” 
som socialt konstruerad kategori fylld med sociala förväntningar. 
 Livsförloppet är institutionaliserat och består av socialt konstruerade, 
sammanhängande, sekventiellt ordnade och åldersrelaterade livsfaser - 
såsom barn, ungdom, vuxen, pensionär osv. Dessa livsfaser utgör grund 
för sociala kategorier med normativ mening (Närvänen & Näsman 2004, 
2007a, 2007b). Livsförloppet konstrueras genom komplexa processer som 
inbegriper välfärdsstatens utveckling och statliga interventioner, byråkra-
tiska strukturer, arbetsmarknadsregleringar, social politik osv. som rela-
terar till åldersbaserade bestämmelser (Närvänen & Näsman 2007a:227f). 
På samma sätt som man talar om ”doing gender” och ”doing ethnicity” 
så kan man tala i termer av ”doing age”. Ålder produceras genom var-
dagliga aktiviteter och praktiker och refererar till normativa åldersrelate-
rade uppfattningar om vad som är lämpligt/olämpligt för livsfasen ifråga: 

”there are /…/ hegemonic discourses of all life phases, encompassing sets 
of social norms that outline what it is to be a child, an adolescent, an old 
person etc.” (Närvänen & Näsman 2007a:230). Varje ålder och livsfas har 
mer eller mindre starka förväntningar kopplade till sig (Ehn 2007). Med 
andra ord ska eller bör man helt enkelt agera så som anses lämpligt för 
den ålder man befinner sig i. När man tar steget från barn till ungdom 
förväntas man exempelvis ta större ansvar över sitt eget liv och för sina 
handlingar.  
 Ålder, åldersordning och position i livsförloppet skapar möjlighe-
ter och begränsningar i vardagen och spelar på så sätt in på individens 
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handlingsutrymme och formande av sin identitet (Närvänen & Näsman 
2007b:70, 2007a:226, 2004:86). Kåks (2007:26), som studerar ungas be-
rättelser om vuxenblivande, betonar hur ungdomstiden konstrueras som 
en förberedelsetid inför vuxenlivet. Den frihet och de möjligheter till att 
prova sig fram som ungdomstiden ofta ger, gör den samtidigt till en tid 
med särart och egenvärde. Denna dubbelhet av både förberedelser och 
frihet är något som får betydelse för ungas organisering och förståelse av 
sina liv. Det blir således i studiet av ”doing adolescence”, viktigt att iden-
tifiera sociala normer och publika narrativ om ”ungdomar” samt hur och 
i vilka situationer som unga själva knyter an till – t ex reproducerar, be-
strider eller identifierar sig gentemot – sådana normativa föreställningar 
om den livsfas de befinner sig i (Närvänen & Näsman 2007a:230). Detta 
perspektiv ger mig en möjlighet att i föreliggande studie resa frågor kring 
hur (standardiserande och normativa) publika berättelser om ungdom 
som livsfas gör avtryck i de ungas berättelser om karriärval. Av speciellt 
intresse blir detta då ”val” i sig är en viktig normativ beståndsdel i själva 
ungdomsfasen. 
 Ann Nilsen och Julia Brannen (2002) pekar på att forskningen är re-
lativt överens om att relationen mellan sociala strukturer och individens 
väg genom livsförloppet, i termer av ett antal sociala övergångar, har ge-
nomgått stora förändringar. Livsförloppet präglas idag av en destandar-
disering vad gäller den föreskrivna ordningen av sociala övergångar/faser 
och processernas linjära skeende (Brannen & Nilsen 2002b:514, jfr, Beck 
1996, 2000, Furlong & Carmel 1997, Närvänen & Näsman 2006). På så sätt 
har dagens samhällsutveckling också försvagat åldersbaserade identiteter 
(jfr Närvänen & Näsman 2004, 2006). Denna utveckling har betydelse för 
unga och deras vuxenblivande och karriärer. En försvagning av åldersba-
serade identiteter kan kopplas samman med vad forskare påtalar som mer 
utsträckta, defragmenterade och komplexa övergångar mellan utbildning 
och arbete för unga idag. 30

 Denna förlängda övergångsprocess – som många gånger handlar om 
att gå fram och tillbaka mellan utbildning och arbete – har av du Bois-
Reymond och Straber (2005) kallats för ”yoyoisation” i posttraditionella 

30 Etableringsåldern (den ålder då 75 procent av en årskull är i sysselsättning) ligger numera närmare 30 år för  
 såväl unga män som unga kvinnor (Ungdomsstyrelsen 2007b:119). Denna förlängda etableringstid (Erikson
 m fl 2007) innebär bland annat att dagens unga får en eftersläpning i välfärden i jämförelse med tidigare  
 generationer (SCB 2005). Mönstren av förlängd utbildningsperiod och mer problematisk arbetsmarknads- 
 etablering (se t ex Erikson m fl 2007) speglas i den svenska offentliga statistikens problem att definiera  
 ungdomskategorier. SCB (2005) avgränsar unga vuxna till ålder 20-29 år och när arbetsmarknadsetablering- 
 ar kartläggs talar man ömsom om ungdomar och unga vuxna, inom åldersspannet 20-34 år. Ungdomsstyrel- 
 sen (2005) avgränsar kategorin unga till 25 år men vidgar ibland kategorin till åldern 30 år för att kunna  
 fånga ungas etablering på arbetsmarknaden.
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livsförlopp.31 En allt mer differentierad ungdomsfas skapar också fler och 
fler begreppsliga underkategorier, som syftar att ringa in de sociala pro-
cesser som sker: ”early-adolescence, late-adolescence, post-adolescence, 
young adulthood, ’over-aged young adults’…” (du Bois-Reymond 1998:64). 
Forskare pekar också på att denna förlängda och differentierade ungdoms-
tid gör att dagens unga till skillnad från tidigare generation i mindre ut-
sträckning uppfattar ungdomstiden som en övergångsfas mellan barndo-
men och vuxenlivet. Det innebär att ungdomstiden bör betraktas som en 
autonom fas snarare än som en övergångsperiod (du Bois-Reymond 1998, 
jfr Hagström 1999, Ungdomsstyrelsen 2007a). 
 I korthet kan man säga att utvecklingen pekar mot att allt mer destan-
dardiserade och fragmenterade övergångar skapar svagare tidsramar som 
styr ungas orientering mot vuxenlivet. Därmed kommer ungdomstiden 
att förlängas. En relevant fråga för denna studie blir därför om denna sam-
hälleliga utveckling (samt publika berättelser och sociala normer kring 
denna utveckling) påverkar de ungas självbilder och uppfattningar om 
deras handlingsutrymme i karriärskapet.  

Etnicitet och etnisk identitet 
Med tanke på vad som tidigare sagts om sociala positioner och identifika-
tioner blir det viktigt att se hur etnicitet som socialt fenomen skapas och 
ges betydelse i karriärskapet. Svensk forskning pekar exempelvis på hur 
etnisk diskriminering förekommer på arbetsmarknaden och hur namn, 
hudfärg, språk och ”kultur” blir grund för en sådan sortering och kate-
gorisering som diskriminering bygger på (de los Reyes & Wingborg 2002). 
Etniska kategoriseringar gör på så sätt avtryck i individers handlingsut-
rymme och identitetsprocesser. En viktig empirisk fråga för föreliggande 
studie blir mot denna bakgrund huruvida etnicitet framträder i ungdo-
marnas karriärberättelser. Etnicitet är inte alltid viktig och närvarande i 
individens identitetsprocesser. Som identitetsaspekt betraktad är den en 
av flera övriga identifikationer vars betydelse varierar (Hylland Eriksen 
1998, Jenkins 1994, 2008a, Olsson 2000b). Beroende på socialt samman-
hang, individens självuppfattning och identifikationer samt samhälleliga 
kategoriseringar och tillskrivningar blir etnicitet mer eller mindre viktig. 
Variationer beror på hur den politiska och sociala ordningen definieras 
och en etnisk identitet kan bli viktig i ett sammanhang medan t ex social 
klass tar överhanden i ett annat (Berger & Luckman 1998).  

31 Linjära förlopp förändras till reversibla och fragmenterade jojoövergångar med ovissa utgångar. ”Fragmen- 
 terade”, ”utdragna”, ”blockerade”, ”ofullständiga”, ”försenade” och ”cykliska” är andra begrepp som används  
 för att beskriva en förändring och osäkerhet i ungas övergångar (Pollock 2002:63).
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 Etnicitet sätts på så sätt i samband med sociala processer och gräns-
dragningar. Det handlar om föränderliga sociala attribut och attribue-
ringar som skapas och återskapas i olika sammanhang. Detta socialkon-
struktionistiska perspektiv på etnicitet härstammar från Barth (1969) 
som förstår etnicitet som en form av social organisation/organisering av 
kulturella skillnader. Etnicitet blir en aspekt av sociala relationer mellan 
grupper av aktörer som uppfattas och uppfattar sig som kulturellt olika 
från andra, där kulturen och kulturella skillnader och likheter får en in-
strumentell betydelse (Barth 1969:13f, jfr Hylland Eriksen 1998, Jenkins 
1994, 2008a, Olsson 2000b, Ålund 2000). Sociala samspel som uttrycks 
genom kulturella gränsdragningar snarare än essentiella kulturella skill-
nader står alltså i fokus (Barth 1969:15f). De gränser som Barth talar om är 
socialt konstruerade och markeras med hjälp av kontrasterande kulturella 
markörer. Detta fokus på sociala gränsskapande processer och interaktiva 
samspel har ett dynamiskt inslag som påminner om det sociala spel som 
Mead (1932, 1934) och Goffman (1970, 1974) lyfter fram. Etnicitet är inte 
statiskt och en gång för alla givet utan situationsbundet och föränderligt 
över tid och rum.
 När etnicitet, som i detta fall, knyts till social identitet och situationel-
la gränskonstruktioner blir också etnisk identitet uttryck för relationella 
processer. De vanliga uttrycken är kontrastiva – ”Vi” och ”Dom Andra”. I 
populär tillämpning tenderar dock etnisk, nationell eller kulturell tillhö-
righet att lyftas fram som enheter, rangordnande med kategoriseringar 
som ges en homogeniserande innebörd – såsom i talet om ”invandrare” 
och ”svenskar”. Vad gäller externa kategoriseringar får ofta den domine-
rande majoritetskategorin (t ex ”svenskar”) ett övertag i vilka kategori-
seringar som görs betydande (t ex ”invandrare”) då de äger maktinstru-
ment för att driva sin föreställning om verkligheten och vad som är ”sant” 
i denna (jfr Lange & Westin 1981). Inte sällan kopplas förmenta kulturella 
faktorer och övriga (positivt respektive negativt) laddade föreställningar i 
varierande utsträckning till respektive kategori. Sådana kategoriseringar 

– t ex ett tillskrivet invandrarskap – tar sig verkliga uttryck i individers liv, 
genom att de avgränsar handlingsutrymmet och individens rätt att själva 
identifiera sig. 
 Även om etniciteten är ett socialt föränderligt attribut/attribuering, 
tar den sig således reella uttryck i människors levda erfarenheter. Männis-
kor agerar utifrån rådande kategoriseringar och genom de gemenskaper 
som byggs upp i dessa identifikations- och kategoriseringsprocesser gene-
reras sociala organisationsformer i termer av inkludering och exkludering 
(Schierup m fl 2006). Problemet med varje gemenskap är att alla inte kan 
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vara med. Gemenskaper avgränsas utåt och det krävs inträdesbiljetter för 
att komma in (Hylland Eriksen 1998). Vid konstruktionen av en svensk 
nationell identitet kan man tänka sig att t ex en föreställning om gemen-
sam värdegrund, kristen tradition, och språk blir ett slags inträdesbiljett 
i en svensk gemenskap (Daun 1989). Denna inkluderande/exkluderande 
dimension kan också ta sig uttryck på så sätt att tillhörighet till en viss 
grupp/kategori kan tas som inträdesbiljett till olika sociala fält.
 I föreliggande studie blir Barths relationella perspektiv, med fokus 
på social organisering av skillnader och likheter, användbart för att rikta 
ljuset mot hur sociala gränser med betydelse för karriärskapet tolkas och 
formeras i ungdomarnas berättelser. Perspektivet blir vidare relevant för 
att studera hur kategoriseringar, identifikationer, gränsförhandlingar och 
gränsöverskridande tar sig uttryck i narrativ form, med anknytning till 
sociala sammanhang såsom skola, arbetsmarknad, familj och transnatio-
nella gemenskaper. Det visar sig också, i linje med ovan, att etnicitet inte 
är den totalt dominerande identitetsordningen utan att t ex social klass, 
ålder och genus får genomslag i ungdomarnas berättelser. 

Sociala positioner och social klass
De identifikationer och kategoriseringar som människor gör hämtar nä-
ring i sociala klasskillnader. Liksom etnicitet, ålder och kön/genus är so-
cial klass en grundläggande identitetsordning som människor använder 
som ett socialt redskap i sina interaktioner. Reay (1998:268), som sätter 
fokus på betydelsen av social klass för skolval, betonar samtidigt hur klass, 
genus och etnicitet alltid förstärker, fördjupar, komplicerar och tvinnar sig 
runt varandra, både som sociala kategorier och identitetsformationer. Om 
man endast har sitt analytiska fokus riktat mot exempelvis etnicitet, ris-
kerar det att sudda ut hur även social klass och kön/genus samspelar med 
individens uppfattningar, identifikationer, handlingsutrymme och posi-
tioner. Karriärskapet och vidare livsval kan således inte förstås om man 
inte ser till intersektionen mellan etnicitet, social klass och kön/genus (de 
los Reyes & Mulinari 2005). 
 I min förståelse av social klass och vad den innebär för individers livs-
chanser och identifikationer har jag inspirerats av Bourdieus habitusteori. 
Bourdieu (1993:299) pekar på hur skilda existensbetingelser producerar 
skilda habitus och hur man utifrån denna habitus uppfattar och värderar 
sin omgivning och möjligheter och begränsningar i denna. Man kan tala 
om en individs särskilda och unika habitus; på samma sätt som två indi-
viduella livshistorier aldrig är identiska, så finns inte heller två identiska 
individuella habitus. Däremot stannar inte Bourdieus analys vid enskilda 
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individer utan han studerar främst det som förenar eller skiljer olika grup-
per av individer åt – familjer, klasser, yrkesgrupper etc – beroende på de-
ras position i det sociala rummet. På så sätt kan habitus tillskrivas grupper 
och Bourdieus grundläggande tanke är att det finns ”klasser” av sociala 
betingelser och ”klasser” av erfarenheter som ger upphov till ”klasser” av 
habitus (Broady 1990:227, Bourdieu 1993:252). Varje individ är positione-
rad i det sociala rummet/fältet, beroende på dennes kapitaltillgångar. Då 
man grupperar de individer som intar liknande positioner i det sociala 
rummet kan relativt homogena grupper, d v s sociala klasser, skapas. 

Mot varje klass av positioner svara å ena sidan en klass av habitus (eller av 

smaker) vilka produceras av de sociala betingningar som är förenade med 

motsvarande sociala villkor och å andra sidan, via habitus och deras gene-

rativa förmåga, en systematisk uppsättning tillgångar och egenskaper som 

är inbördes förenade av en enhetlighet i stil. (Bourdieu 1999:18)

Social klass definieras således i termer av en grupp individer vilka är ”un-
derkastade homogena existensbetingelser, vilka påtvingar agenterna ho-
mogena betingelser och producerar system av homogena dispositioner i 
stånd att alstra likartade praktiker” (Bourdieu 1993:251). Sådana system 
och praktiker (som ”livsstilar”) medverkar till att upprätthålla social åt-
skillnad mellan olika sociala klasser, vilket kan bidra till att generera olika 
framtidsmöjligheter och karriärer. Vad som blir viktigt att poängtera är 
att likheter och regelbundenheter i egenskaper inom en social grupp inte 
ska betraktas som ”nödvändiga och inneboende egenskaper hos denna 
grupp”. Istället måste dessa likheter ses som uttryck för liknande sociala 
villkor och förutsättningar kopplade till en social position ”i ett bestämt 
socialt rum och i förhållande till ett visst utbud av möjliga tillgångar och 
praktiker.” (Bourdieu 1999:15). 
 När Bourdieu talar om social klass fokuserar han således inte bara på 
produktionsförhållandena och individens relation till produktionsmedlen 
utan han lägger vikt vid sociala relationer i allmänhet – olika levnadsför-
hållanden och livsvillkor, olika system av dispositioner (habitus) och olika 
nedärvda kapitalformer (Bourdieu 1993:252, Brubaker 1985:761). Bourdieu 
sätter därmed fokus på strukturer, relationer och kapitalrörelser i det soci-
ala rummet. Som jag tidigare varit inne på så bestäms rummets struktur av 
hur olika kapitalformer är fördelade. Det sociala rum individen lever i har 
genererats historiskt, vilket innebär att individen föds in i ett nedärvt soci-
alt rum med vilket det också följer olika kapitaltillgångar (Skeggs 2006).
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Vi ärver också sätt att förstå; vi ärver de innebörder och den mening som hör 

samman med sociala positioner och kunskapspositioner. Ingen kapitaltyp kan 

existera utanför de sociala positionernas inbördes relationer; dessa sätter 

gränser för vilka slags kapital som är tillgängliga från de olika positionerna. 

De blir könsbestämda genom att levas, genom att artikuleras, och på samma 

sätt blir de klassbestämda, rasbestämda och sexualitetsbestämda: proces-

serna verkar samtidigt. (Skeggs 2006:21)

Beverly Skeggs betonar att social klass, kön och etnicitet inte är kapitalformer 
i sig, men de förser individen med de relationer genom vilka kapitalformer 
organiseras och värderas. Femininitet ger till exempel ett lägre värde på 
kapitalet än vad maskulinitet gör. Detsamma kan relateras till etnicitet, 
där etnicitet kan antingen uppvärdera eller nedvärdera individens kapital 
(Bourdieu 1999:156). Till exempel kan ”invandrares” utbildningskapital riskera 
att nedvärderas på en svensk arbetsmarknad. Bourdieu har kritiserats för 
att utelämna kön och etnicitet och fokusera främst på social klass (Jönsson 
m fl 1993:28). När det handlar om utbildningsområdet betonar Bourdieu 
(1993:256) emellertid kopplingen mellan dispositioner, strategier och kön. 
Han beskriver hur de dispositioner som är förbundna med kön bidrar till att 
bestämma logiken i hur nedärvt kapital konverteras till utbildningskapital. 
Med andra ord, det finns skillnader mellan hur flickor och pojkar, ur hem 
med samma kapital, ”väljer” olika slag av utbildningskapital. 
 Bourdieus teorier hjälper således till att studera hur samhället struk-
tureras utifrån olika kapitalfördelningar och hur kön, klass och etnicitet 
påverkar värderingen av dessa kapital. Med habitusbegreppet ges förståelse 
för hur och varför individer formulerar och förändrar sina aspirationer och 
förväntningar. Habitus är format av både klass, kön och etnicitet (Reay 1995, 
1998, Bourdieu 1993:252). Med fokus på skolkontexter använder Reay (1998, 
2004) habitus i denna tolkning för att studera hur klass, kön och etnicitet 
förkroppsligas och spelas ut i individuella handlingar och attityder. Då 
habitus relaterar till olika livsvillkor kan begreppet bidra till att förstå hur 
karriärskapet relaterar till olika sociala positioner i termer av social klass, 
genus och etnicitet (Dumais 2002). Habitusbegreppet blir på så sätt även 
ett verktyg för att analysera olika sociala etniska, köns- och klassmässiga 
ojämlikheter och dominansförhållanden i samhället (Bourdieu 1999, 1993, 
Reay 2004:436). 
 I studiens analys talar jag oftast inte explicit om social klass eller om 
klassidentitet. När jag använder habitusbegreppet och kapitalbegreppet 
som hjälpmedel för att förstå ungdomarnas föreställningar och aspirationer 
finns denna maktrelation som nämnts ovan med i bilden. I min analys 
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pekar jag på hur de dispositioner och det praktiska sinne som orienterar 
ungdomarnas val i olika grad är färgade av deras tidigare erfarenheter, 
sociala position och deras uppfattningar om föräldrarnas utbildnings- och 
arbetsmarknadspositioner och karriärer. Även om mitt primära fokus inte 
är att studera könsskillnader finns en uppmärksamhet på de olikheter och 
likheter i karriärskapsberättelserna som relaterar till genus. Jag riktar bland 
annat fokus mot hur genus i samspel med etnicitet tycks ha betydelse för 
vissa strategier som ungdomarna utformar i relation till specifika fält med 
olika maktrelationer och kapitalerkännanden. Då social klass, genus och 
etnicitet måste ses som sammanlänkade och i intersektion med varandra 
(de los Reyes & Mulinari 2005) är jag uppmärksam på hur etnicitet som 
identifikation eller kategorisering samspelar i förgrunden eller bakgrunden 
med social klass och genus. På samma sätt försöker jag förstå ungdomarnas 
självpresentationer och identitetskonstruktioner ur ett sådant intersektio-
nellt perspektiv. 
 Självpresentationer, som de uttrycks i berättelsens form, säger något 
om identifikationer och även om sociala utrymmen och kategoriseringar. I 
följande kapitel utvecklas så att säga premisserna för hur man kan studera 
dessa berättelser. 
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Att studera berättelser 

Samspelet mellan teori och metod innebär att forskarens teoretiska och meto-
dologiska perspektiv påverkar såväl empirins insamling och bearbetning som 
analys. I linje med detta följer att forskningsresultaten ska ses som en frukt av 
de teoretiska och metodologiska ställningstagandena men givetvis också av hur 
väl forskaren lyckas i sin ambition och det sätt som denne samlar in sitt material.  
I kapitlet presenteras studiens metodologiska utgångspunkter och tillvä-
gagångssätt. Kapitlet är indelat i två större delar med underavsnitt. I den 
metodologiska delen – Berättandet som socialt agerande – perspektiv på nar-
rativ – lägger jag den grund som analysen av det empiriska materialet kan 
byggas på. Det handlar om utgångspunkter och principiella val av metod 
och perspektiv. I kapitlets andra del – Studiens tillvägagångssätt – beskri-
ver jag studiens empiriska fält och tillvägagångssätt samt diskuterar den 
problematik som omgärdar de metoder jag använt mig av. I denna del 
diskuteras exempelvis frågan om reflexivitet samt hur jag har analyserat 
mitt empiriska material. 

Berättandet som socialt agerande  
– perspektiv på narrativ
Mitt empiriska material består av ett antal berättelser om karriärskap och 
jag är intresserad av vad berättelserna säger om ungas karriärval och möj-
lighetshorisonter. Dessa berättelser har skapats genom intervjuer och andra 
samtal som jag tagit (och varit) del av under mitt fältarbete. Givet mitt 
empiriska material är tanken att föreliggande avsnitt ska kasta ljus över 
vad berättelser är och hur de kan studeras. 
 I avhandlingsstudien inspireras jag av den narrativa forskningens per-
spektiv på vad berättelser kan ge för inblickar i individuella och samhälleli-
ga förhållanden samt på hur det analytiska arbetet kan utföras på empiriskt 
material som insamlats genom intervjuer och deltagande observationer. 
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Det finns inom samhällsvetenskapen emellertid skilda uppfattningar om 
berättelsens betydelse. Narrativ teori och analys inbegriper en rad teo-
retiska traditioner (se Johansson 2005 för översikt) och det finns således 
inte en enda narrativ teori och analys utan en mängd (Chase 2003, 2005, 
Riessman 2008). I föreliggande avsnitt ger jag en kort inledande inblick i 
fältet. Inspirerad av de senaste årtiondenas narrativa utveckling vänder 
jag mig därefter till teoretiker som Somers och Gibson (1994, jfr Somers 
1992, 1994) som gjort störst avtryck i min användning av narrativa teorier.  
 Sedan 1980-talet har det tvärvetenskapliga forskningsfält som be-
nämns narrativa studier eller berättelseforskning varit på framväxt inom 
samhällsvetenskapen och den humanistiska vetenskapen (Andrews m fl 
2004, Hydén 1997, Johansson 2005, Mishler 1997). Forskare i dessa veten-
skaper talar om ”the narrative turn” som bland annat innebär en utbred-
ning av de perspektiv som betonar att vi genom språkliga aktiviteter så-
som berättandet skapar vår sociala verklighet och våra sociala identiteter 
(Andrews m fl 2004, Chase 2003, Hydén 1997:16, Johansson 2005:83). 
 I en allmän mening kan narrativ (som är den term som jag använ-
der för berättelser), sägas vara en kulturell praktik som syftar till skapan-
det och kommunicerandet av mening (Chase 2003:273, Georgakopoulou 
2007a:145). I övrigt finns det skilda ståndpunkter såsom att narrativ kan 
betraktas som ett fenomen eller som en metod(ologi). I och med fältets 
tvärvetenskaplighet finns det därtill olika uppfattningarna om hur nar-
rativ relaterar till kultur, subjektivitet, livserfarenheter, sanning och fik-
tion samt vilken ontologisk och epistemologisk status en berättelse kan 
tillskrivas. Mycket förenklat kan man peka på två övergripande uppfatt-
ningar; den ena som företräds av forskare som betonar berättelsen ur ett 
metodperspektiv och uppfattar berättelsen som en av många möjliga käl-
lor till den sociala verkligheten. Forskare av den andra uppfattningen ar-
gumenterar för att den sociala verkligheten till sin natur är narrativ (Hy-
dén 1997:17). Utgångspunkten för de senare är att den sociala verkligheten 
byggs upp och formas kring narrativa element (se senare Somers om den-
na ontologiska inställning). En följd av dessa skilda teoretiska perspektiv 
är olika svar på frågan vad som utgör en berättelse (Mishler 1997:65). I ett 
språkvetenskapligt sammanhang är definitionen snävare och en berät-
telse betecknar där en specifik språklig form och det analytiska intresset 
ligger främst på struktur och form (Johansson 2005). Begreppet används 
däremot brett inom ett socialfilosofiskt och samhälls- och kulturteoretiskt 
sammanhang för att beteckna en grundläggande kunskapsform. Detta se-
nare sammanhang har inspirerat föreliggande studie.
 Inom samhällsvetenskaplig forskning används berättelsebegreppet 
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med stor spännvidd. En minimal definition är att betrakta en berättelse 
som en ”väl avgränsad enhet inom ramen för ett pågående samtal eller 
språklig framställning” (Hydén 1997:19, jfr 2007). I en mycket bredare an-
vändning kan berättelsebegreppet uppfattas i bemärkelsen livsberättelser 
och inte bara en avgränsad enhet inom en framställning utan framställ-
ningen i dess helhet kan här betraktas som en berättelse. En livsberät-
telse, betraktad som en specifik form av narrativ, är förenklat beskrivet 
den berättelse som en person berättar om sitt liv eller valda aspekter av 
sitt liv (Johansson 2005). Trots att det narrativa är ett svårfångat och ofta 
omstritt begrepp som används på skilda sätt, så menar Aleksandra Ge-
orgakopoulou (2007a:145) att det finns en förvånansvärd konsensus om 
vad som utgör en berättelse/ett narrativ värd att analysera för att få förstå-
else för individers erfarenheter (jfr Bamberg 2006, 2007, Johansson 2005). 
Kausalitet och temporalitet lyfts ofta fram som grundläggande kriterier för 
en berättelse. En berättelse ska innehålla händelser i en kronologisk tids-
följd mellan vilka det finns någon form av orsakssammanhang (Arvids-
son 1998:61, Johansson 2005:124). Berättelsen måste ha en handling/intrig 
(plot) och handlar oftast om förfluten tid, i form av koncentration kring 
tidigare erfarenheter och händelser (Hydén 1997:20, jfr Arvidsson 1998, 
Bamberg 2007, Chase 2005, Georgakopoulou 2007a, b). 
 I det narrativa forskningsfältet blir därmed berättelser oftast definierade 
utifrån dess fokus på erfarenheter/händelser i förfluten tid samt bestånds-
delar såsom intrig, kronologi och kausalitet av händelser. Ungdomarnas 
berättelser i föreliggande studie kan inte alla rymmas i en sådan, för mig 
ganska snäv och exkluderande, definition av vad som utgör en berättelse. 
Deras skiftande berättelser om karriärskap behandlar en delvis avgränsad 
aspekt av ”livet” och är dessutom i sin karaktär mer framtidsorienterade 
än tillbakablickande. Samtidigt ser jag förtjänster med de metodologiska 
och analytiska utgångspunkterna som den narrativa teorin kan ge. Den ger 
mig verktyg för att förstå hur individen genom berättelser skapar identiteter, 
positioneringar och social handling. Mot denna bakgrund har min fråga 
varit om berättelserna i föreliggande studie kan förstås som narrativ och 
analyseras utifrån en sådan metodologisk utgångspunkt. 
 Michael Bamberg (2004, 2006, 2007) och Georgakopoulou (2007a, 2007b, 
Bamberg & Georgakopoulou 2008) hjälper mig att besvara frågan om det 
narrativa perspektivets relevans för den empiri som jag knyter den till här. 
Dessa forskare är kritiska till dominerande, enhetliga och ibland exklude-
rande perspektiv på vad som utgör ett narrativ. Bamberg ifrågasätter den 
narrativa forskningens centrering kring livsberättelser med fokus på orga-
niseringen av ett levt liv och hur man i detta förlitar sig på ”single talk” i 
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form av en enskild intervju. Som ett komplement till livshistorikers intresse 
för ”grand life” bör man uppmärksamma och analysera ”small stories” – de 

”små” berättelser (”small-talk, chit-chat”) vi berättar i förbigående, i våra 
vardagliga handlingar och möten. ”Små berättelser” inbegriper också be-
rättelser om pågående, framtida eller hypotetiska händelser: ”Small stories 
in this respect can enable the shift from the precious lived and told to the 
messier business of living and telling.” (Georgakopoulou 2007a:153). 
 Såväl små som stora berättelser säger något om individens meningsska-
pande och identitetsarbete och måste alla betraktas som sociala praktiker 
möjliga att observera och analysera (Bamberg 2004, 2006, 2007, Georgako-
poulou 2007a:146, 2007b, jfr Anthias 2002:499). Stora mer sammanhäng-
ande berättelser, som ofta skapas i intervjuer, berättas ofta på avstånd 
från erfarenheten medan små berättelser är mer naturligt direkta och nära 
själva händelsen. Stora berättelser blir viktiga just på grund av distansen, 
menar Mark Freeman (2007), de innebär en form av tolkande reflektion 
som går bortom förändringar i ögonblicket. Stora och små berättelser ger 
olikartade inblickar i återgivna och direkta händelseförlopp på det sätt 
som distansen och närheten tillåter olika tolkningar, rekonstruktioner 
och produktioner av mening. På så sätt ska de också ses som komplement 
till varandra, i deras olika förutsättningar för meningsskapande (Freeman 
2007:162). Det är utifrån Bambergs och Georgakopoulous utvidgade och 
mer flexibla definition av narrativ som jag talar om ungdomarnas varie-
rade utsagor som narrativ. 
 Detta perspektiv innebär att både ungdomarnas berättelser i inter-
vjuform och även de dialoger, uttalanden, kommentarer, utrop, tillrop 
m m som återfinns i fältobservationer från ungdomarnas skolvardag och 
andra sociala sammanhang kan betraktas och analytiskt behandlas som 
narrativ (berättelser). De berättelser jag analyserar är därmed av olika ka-
raktär. Vissa berättelser innehåller en kronologisk ordning av händelser 
och erfarenheter uppbyggda kring en intrig, medan andra berättelser är 
mer deskriptiva och informerande till sin karaktär. Flera handlar om ti-
digare erfarenheter, medan merparten av berättelserna främst är oriente-
rade mot framtiden och ett föreställt handlingsförlopp, dock alltid med en 
sammansmältning av tidigare erfarenheter. En del berättelser i intervju-
situationen är kortfattade, andra är mer uttömmande och fylliga. Medan 
vissa berättelser är argumenterande eller illustrerande är andra berättade 
som tydligare självpresentationer och positioneringar. En del berättelser är 
motsägelsefulla och föränderliga – precis som livet själv (jfr Anthias 2002, 
Roos 1992) Medan många berättelser tar formen av ”små berättelser” kan 
andra betraktas som narrativ i linje med gängse definitionskriterier. Alla 
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dessa bildar tillsammans en framåtsyftande berättelse om karriärskapet. 
I linje med Somers (1992, 1994), Somers och Gibson (1994) och Anthias 
(2001, 2002, 2004) som diskuteras nedan, menar jag att sådana berättelser 
om livet är handlingar genom vilka människor skapar mening såväl som 
identitetsformer. 
 Den narrativa forskningens primära fokus på livsberättelser ligger på 
dåtid, d v s berättelser om tidigare erfarenheter oftast kronologiskt organi-
serade. Berättelser om karriärskap inbegriper emellertid både dåtid, nutid 
och framtid. Berättelserna om vad ungdomarna vill göra efter studenten 
är framåtsyftande och projektskapande men formulerade utifrån övervä-
ganden i nuets position, samt i ljuset av tidigare erfarenheter. Mellan dessa 
tidsdimensioner sker en ständig pendling (Emirbayer & Mische 1998) och 
en ”bruten kronologi”. I vissa av ungdomarnas berättelser, t ex i sådana 
om föräldrarnas roll i karriärvalen, ligger fokus på tidigare erfarenheter. 
Däremot knyts dessa till framtida individuella möjlighetshorisonter, vil-
ket också skapar narrativa ”hopp” i den narrativa kronologiska ordningen 
(jfr Roos 1992). Ungdomarna talar om det liv de vill leva och det levda livet 
kommer i olika grad in som pusselbitar i denna konstruktion av framti-
den (jfr Georgakopoulou 2007a). 
 Framtidsberättelser kan byggas upp på liknande sätt som berättelser 
om tidigare erfarenheter och händelser. Men istället för att organisera ut-
sagorna kring tidigare händelseförlopp i förfluten tid fokuserar utsagorna 
på framtida föreställda eller förväntade händelseförlopp (Georgakopoulou 
2007a). Med Meads (1932) hjälp vill jag peka på att en berättelse om tidigare 
händelseförlopp är en selekterad berättelse som (re)konstrueras i relation 
till individens position idag och i relation till framtida föreställningar.32 

På liknande sätt formuleras och berättas framtiden i växelverkan mellan 
tidigare erfarenheter, nutida position och aspirationer framåt. Givetvis är 
det en kvalitativ skillnad mellan vad som har skett och vad man planerar 
för, befarar eller önskar ska inträffa i framtiden, men berättelserna kan 
organiseras på liknande sätt vad gäller temporalitet och kausalitet. Dåtid, 
nutid och framtid konstrueras alltid i relation till varandra. Jag anser att 
berättelser om framtiden kan analyseras på liknande sätt som livsberättelser 
om ett levt liv, åtminstone om man ser berättelser som självpresentatio-
ner och intresserar sig för meningsskapanden, sociala identifikationer och 
hur individen uppfattar sitt handlingsutrymme. Även Marianne Horsdal 

32  Enligt Mead (1932) är dåtiden lika hypotetisk som framtiden, d v s innehållet och meningen i tidigare 
händelser är lika hypotetiska som de framtida föreställda händelserna då de alla är strukturerade, tolkade 
och rekonstruerade i ljuset av individens nuvarande position (Natanson 1953, jfr Emirbayer & Mische 1998, 
Närvänen 1994).
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(1999) och Kåks (2007) menar att det i berättelser finns en klar likhet mel-
lan individens konstruktion av det förflutna och av framtid. Både tidigare 
erfarenheter och förväntningar på framtiden organiseras reflexivt med 
utgångspunkt i nuets position. Med utgångspunkt i narrativ teori kan 
föreställningar om framtiden analyseras som ett slags föreställda intriger, 
som byggs upp genom ett föreställt (kronologiskt) händelseförlopp och 
genom de innebörder man tillskriver framtiden (Kåks 2007:244).
 Jag har i ovanstående beskrivit vad jag uppfattar som en berättelse/ett 
narrativ och hur mitt empiriska material kan förstås i ljuset av detta. Min 
analys handlar inte om att förstå berättelsens struktur, form och detaljerade 
uppbyggnad utan om berättelsernas innehåll och bruk. Genom sina berät-
telser skapar ungdomarna mening, gör självpresentationer och markerar 
sociala identifikationer samtidigt som de målar upp det handlingsutrymme 
de varseblir i sina karriärskap. Jag riktar således fokus mot vad ungdomarna 
gör i och gör med berättelsen. Detta är ett perspektiv som bland annat före-
träds av Somers (1992, 1994) och utvecklas i följande avsnitt.

Narrativ identifikation och den sociala  
inbäddningen av narrativ
Berättandet och berättelsen kan betraktas som en övergripande menings-
skapande praktik som människan använder både för att göra sin omvärld 
och sin position i denna begriplig. Med berättelsens hjälp skapar vi mening 
i vår tillvaro och sammanhang mellan våra olika erfarenheter och på detta 
sätt orienterar vi oss i vardagen. Berättandet har därför betydelse för sociala 
identifikationer. Somers och Gibson skriver att:

… stories guide action; that people construct identities (however multiple 

and changing) by locating themselves or being located within a repertoire 

of emplotted stories; that ‘experience’ is constituted through narratives; 

that people make sense of what has happened and is happening to them by 

attempting to assemble or in some way integrate these happenings within 

one or more narratives; and that people are guided to act in certain ways, 

and not others, on the basis of projections, expectations, and memories 

derived from a multiplicity but ultimately limited repertoire of available 

social, public, and cultural narratives. (Somers & Gibson 1994:38f)

Berättelser är verklighetsskapande och de vägleder på så sätt våra handlingar. 
Individen agerar delvis i linje med hur de förstår sin plats i ett antal givna 
berättelser, oavsett hur fragmentariska eller motsägelsefulla dessa berät-
telser är (Somers 1994:618, jfr Andrews 2004a, Anthias 2002). Med detta 
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perspektiv blir berättelsen en ontologisk förutsättning för det sociala livet 
och människors tillvaro (Somers 1994:614). På så sätt är narrativ mer än bara 
återberättade historier och mer än bara en metod eller språklig representation 
av verkligheten (Somers & Gibson 1994:39, Somers 1994:606, jfr Andrews 
m fl 2004, Andrews 2004a, Anthias 2001, 2002, Denzin 2004, Johansson 
2005). Berättandet ses som ett görande (doing) och den narrativa identitets-
konstruktionen blir en ständigt pågående process som är beroende av både 
tid och rum (Somers 1994:607, jfr Anthias 2001, 2002). Somers och Gibson 
betonar hur (1994:64) ”agency is negotiated, identities are constructed, and 
social action mediated” genom det narrativa. 
 Genom berättelsen skapar man vem man är och vem man vill bli i 
ett socialt sammanhang (Andrews 2004a:78). Berättandet blir en form av 
aktivt socialt agerande, där individen genom det narrativa positionerar sig 
och formerar sociala identiteter. I föreliggande studie blir detta ett viktigt 
ställningstagande då jag bland annat fokuserar på hur de unga tolkar och 
förhandlar sin plats och sitt sociala utrymme i karriärskapet. Det är även 
av denna anledning som jag inte bara talar om karriärskap utan även talar 
om berättelser om karriärskapande, som ett görande.
 Vi människor strävar efter sammanhang, kontinuitet och begriplighet 

– att livet ska ses som en sammanhängande helhet och inte bara som en rad 
av isolerade händelser. Narrativitet tvingar oss att sätta enskilda händelser 
i relation till andra händelser i ett temporalt och rumsligt sammanhang 
(Somers & Gibson 1994:59, jfr Johansson 2005:95). Genom att foga sam-
man olika händelseförlopp, till en handling och narrativa episoder, skapar 
vi på så sätt mening samtidigt som vi bygger våra identiteter. En berättelse 
skapar förståelse genom att koppla samman delarna till större konstruerade 
meningssammanhang, mönster eller sociala nätverk av relationer som är for-
merade av symboliska, institutionella och materiella praktiker (Somers 1992, 
1994). För att skapa mening av erfarenheter, bygger samtidigt individuella 
narrativ på och är begränsad av de sociala och kulturella sammanhang som 
berättelsen är inbäddad i. Till dessa berättelser om livet infogar vi ständigt 
nya erfarenheter och vi anpassar dem till den samhälleliga kontexten och 
publika berättelser i denna. 
 Det är också denna större livsberättelse, i samspel med det sociala 
sammanhanget, som gör att vi selektivt inpassar olika händelser och er-
farenheter i vår narrativa identitetskonstruktion - d v s alla händelser och 
erfarenheter värderas inte och berättas inte på samma sätt. Somers talar 
om detta som ”selective appropriation” och i ett svensk sammanhang har 
Anna Johansson (2005) kallat detta för ”värderande tolkningsramar”. Utifrån 
dessa värderande tolkningsramar, som byggs upp av sociala normer och 
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livsberättelsen, tolkar och väljer vi vilka erfarenheter, händelser, karaktärer 
och sociala faktorer som förs fram som betydande i berättelsens form. I 
ett sammanhang som handlar om karriärskap kan det komma att betyda 
att vissa händelser, erfarenheter, förväntningar eller aspirationer uteläm-
nas för att de inte förefaller passa in i vad som är samhälleligt önskvärda 
karriärvägar eller att man inte ser sig själv, d v s identifierar sig, i vissa 
yrkesroller. Ett exempel från mina fältanteckningar kan illustrera detta:  

Birte och Selda i SE-klassen pratar med mig om deras framtidsplaner. Birte 

säger att hon ska läsa vidare på miljövetarprogrammet efter gymnasiet. 

Selda säger att hon inte riktigt vet men säger sedan: ”Jag vill antingen bli 

socionom eller polis eller hårfrisörska.” Genast bryter Birte in: ”Men hallå, 

hårfrisörska kan du väl inte bli, det är ju inte nåt riktigt yrke, inget bra yrke. 

Det ska du inte bli.” Selda svarar: ”Nää, jag vet men… nä, jag vet, det är ingen 

status, det är lågt ner”. Birte fortsätter: ”Ja, du har ju ingen karriär, du kan 

ju inte göra karriär som frisörska.” Selda korrigerar sig: ”Nää, det är nog så, 

jag kanske ska ha det som intresse och göra sånt, frisörska på fritiden och 

istället satsa på socionom eller polis”. 

Under samtalet ändras framtidsplanerna och rangordnas efter uppfatt-
ningar om en samhällelig statushierarki av yrken. Denna rangordning av 
framtidsyrken skapades i interaktion mellan parterna i samtalet. I denna 
situation ska inte min egen roll underskattas även om jag inte var med i me-
ningsutbytet. Jag initierade samtalet och möjligen signalerade min position 
som forskare vissa värderingar kring utbildningsinvesteringar. Samtalet 
influerades rimligen också av samhälleliga och utbildningspolitiska nor-
mer, i vilka högre utbildning premieras. Denna interaktion och samtalets 
sociala inbäddning innebär att den aktuella berättelsen blir en version av 
karriärvalet. Billy Ehn skriver om detta: 

Det faktum att livet – som berättelse, struktur, kulturell form – konstru-

eras på olika sätt beroende på uttrycksmedium och socialt sammanhang, 

gör varje livshistoria till en version fylld av påståenden, värderingar och 

gestaltningar, som kan bytas ut eller ändras med tiden och inför en annan 

publik. (Ehn 1992:210)

Vilken version som berättas beror också på det samspel som skapas mellan 
respondenterna och intervjuaren. Här spelar båda parternas förväntning-
ar, föreställningar, antaganden och sociala positioner in. På detta följer 
att en berättelse därför inte blir någon absolut eller objektiv sanning eller 
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information, utan en narrativ sanning om hur individen i ett visst soci-
alt sammanhang och i relation till andra sociala aktörer, skapar mening 
och uppfattar sig själv, sin position och sin omgivning. Som Somers och 
Gibson (1994:61) skriver: ”agents adjust stories to fit their own identities, 
and, conversely, they will tailor ”reality” to fit their stories”. Individuella 
berättelser blir här – i Erving Goffmans (1970, 1974) anda – självpresenta-
tioner, genom vilka individen försöker att kontrollera de intryck andra får 
av situationen och av henne/honom. Utifrån en definition av situationen 
i vilket ett möte sker, så försöker vi att skapa och förmedla en viss bild av 
oss själva. Denna intryckskontroll tenderar att ”införliva och exemplifiera 
samhällets officiellt sanktionerade värden”, som Goffman (1974:39) ut-
trycker det. Det behöver alltså inte nödvändigtvis handla om ett utpräglat 

”informationsspel” (1974:17) eller om en medveten manipulation. Men för 
att upprätthålla en viss definition av situationen eller stärka en viss själv-
presentation kan samtidigt vissa förhållanden komma att överkommuni-
ceras medan andra underkommuniceras (Goffman 1974:126) 
 Narrativ är konstellationer av relationer, vilka är inbäddade i tid och 
rum. Den narrativa identiteten måste således förstås som processuell och 
relationell (Somers 1992, 1994, jfr Anthias 2002). Själva begreppet ”narrativ 
identitet” grundas på förhållningssättet att sociala handlingar bara kan 
förstås om man uppmärksammar hur individer vägleds av de strukturella 
och kulturella relationer som de är inbäddade i och av de berättelser genom 
vilka de konstruerar sina identiteter (Somers 1994:624). När jag talar om att 
ungdomarnas individuella berättelser om karriärskap är socialt inbäddade 
vill jag därmed markera att narrativen måste förstås i tidslig och rumslig 
kontext, i relation till symboliska, diskursiva, institutionella och strukturella 
relationer och maktförhållanden (jfr Somers & Gibson 1994:65).
 Ungdomarna vi möter i föreliggande studie skapar berättelser inbäddade 
i ett socialt sammanhang som t ex består av familj och familjens berät-
telser, skolan och utbildningsväsendets centrala och lokala berättelser om 
utbildning, arbete, sociala värderingar osv. Ungdomarnas berättelser och 
meningsskapande är också inbäddade i en samhällelig kontext och i sociala 
offentliga berättelser som rimligen ger riktlinjer för ungdomstiden och 
hur man kan och bör leva sina liv. Sådana inbäddande sociala berättelser 
varierar över tid och förändras. Hur ungdomarna använder sig av sådana i 
sina egna berättelser varierar. Berättelserna som ungdomarna skapar måste 
därför ses som pågående identitetskonstruktioner och lokaliseringar – inte 
tecken på för givet tagna kategorier –  och de måste analyseras i sitt sociala 
sammanhang (Somers & Gibson 1994:67, Somers 1992:603).
 Anthias (2002, 2004) för in begreppen ”narrativ positionalitet” och 
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”narrativ lokalisering” för att förstå denna sociala inbäddning i relation till 
identifikationsprocesser och narrativ om position och plats.35 Med begrep-
pet ”lokalisering” sätter Anthias (2004:210) fingret på ”sammanhangets 
betydelse, anspråkens och attribueringarnas situerade karaktär och deras 
produktion i komplexa och skiftande handlingsrum”. Begreppet ”narra-
tiv lokalisering” innebär därmed att en berättelse anger hur vi placerar 
oss själva i termer av sociala kategorier, såsom kön, etnicitet och klass i 
specifika tidsliga och rumsliga sociala kontexter och hierarkier (Anthias 
2002:498). Genom berättandet skapas utrymme för individuellt agerande 
och identifikationer, samtidigt som detta är inbäddat i och avgränsat av 
sociala strukturer. Berättelsen som identitetskonstruktioner å ena sidan 
och berättelsen som konstruktioner av hierarkier av sociala positioner å 
andra sidan produceras och reproduceras i samspel med varandra samt och 
i relation till de narrativa strukturerna runt omkring. Detta samspel förstår 
Anthias genom begreppet “positionalitet” som ”refers to placement within 
a set of relations and practices that implicate identification and ’performa-
tivity’ or action” (2002:501). På så sätt refererar begreppet positionalitet till 
social position och social positionering och kan relateras ”to the space at the 
intersection of structure (as social position/social effects) and agency (as 
social positioning/meaning and practice)” (Anthias 2002:502). Med hjälp 
av dessa begreppsverktyg belyser jag hur de unga i sina karriär berättelser 
artikulerar och begripliggör sin position i relation till andra och sin plats i 
den sociala ordningen (jfr Anthias 2002:501) samt hur dessa uppfattningar 
relaterar till karriärskapsprocesser. 
 
Personliga narrativ och publika narrativ
Genom det narrativa skapar individen en personlig förståelse av verklig-
heten, samtidigt som de individuella berättelserna speglar de sociala sam-
manhang inom vilka de produceras. Ungdomarnas berättelser om framtid, 
val och karriärer ger därför inte bara inblick i individuella överväganden 
och presentationer, utan de säger också något om (uppfattningar om) de 
möjlighetsstrukturer som orienterar innebörder av dessa presentationer. 
För att förstå narrativa sociala handlingar och identifikationer måste aktö-
rerna således lokaliseras till en samhällelig kontext. Somers talar om olika 

35 Anthias (2001, 2002) kopplar narrativ till identitetskonstruktioner och hennes grunduppfattning är att  
 bruket av iden titets begreppet kan vara problematisk; dess tillämpning tenderar att vara statisk, essentia- 
 liserande och från kopplas kontext, meningsskapande och praktiker. I denna uppfattning förenas hon med  
 Somers. Anthias anser att identitetsbegreppet måste kontextualiseras med hjälp av nya begrepp som synlig- 
 gör dess dynamiska innebörd. Hon före språkar därför begreppen ”narrative of positionality and location”  
 som komplement till narrativa studier av identitet som ett dynamiskt fenomen (jfr Bamberg 2004).
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former av narrativ för att förstå dialektik mellan individuella uttryck och 
strukturella och diskursiva ramar.

The narrative dimension of identities presumes that action can be intelligible 

only if we recognize the one or many ontological and public narratives in 

which actors identify themselves. /…/ narrative identities are constituted by 

a person’s temporally and spatially specific ‘place’ in culturally constructed 

stories that comprise (breakable) rules, (variable) practices, binding (and 

unbinding) institutions, and the multiple stories of family, nation or economic 

life. (Somers 1992:607)

Socialt handlande och narrativ identitet skapas genom ontologiska narrativ, 
publika narrativ, konceptuella narrativ och metanarrativ men också av den 
sociala kontexten.34 Ontologiska narrativ (personliga narrativ – Johansson 2005) 
är de berättelser som individen använder för att skapa mening i sitt liv och 
göra världen begriplig. De personliga narrativen byggs upp av de erfarenhe-
ter vi gör, utifrån vilka vi också tolkar och inordnar nya erfarenheter. Dessa 
narrativ använder vi för att definiera vem vi är och för att lokalisera och posi-
tionera oss, vilket i sin tur blir en förutsättning för att veta hur vi ska handla 
(Somers 1994:618, jfr Anthias 2002). Publika narrativ däremot är de narrativ 
som är förbundna till det publika/offentliga/kollektiva; till institutionella 
och strukturella formeringar som är större än den enskilda individen (So-
mers 1992, 1994, Somers & Gibson 1994). Publika narrativ påverkar och sätter 
gränser för personliga narrativ. Identifikationer handlar inte bara om vem 
man är och vill bli. I ljuset av publika narrativ handlar det även om vem och 
vad man tillåts vara. Sociala aktörer kan därmed inte konstruera berättelser 
(åtminstone inte socialt godtagbara) som de behagar. Det finns en begränsad 
repertoar av tillgängliga representationer och publika narrativ som utgör fält 
av strukturellt inflytande och påverkar de personliga berättelserna. Vilka 
berättelser som är socialt dominerande har att göra med politiskt ideologiska 
strider och maktfördelning inom dessa (Somers 1994:629).35 

34 Jag kommer att fokusera på de två förstnämnda narrativen i denna framställning och i senare analys.

35 Jag har valt att tala om publika narrativ och inte om diskurser. Det är ändå viktigt att klargöra relationen  
 mellan diskurser och publika narrativ, då en del av den narrativa forskningen också rör sig med diskurs-
 begreppet (Sclater 2004). Jag uppfattar att en diskurs utgör ett bestämt sätt att tala om och förstå världen,  
 eller delar av världen. En diskurs kan definieras som en uppsättning föreställningar, innebörder, metaforer,  
 påståenden och berättelser som tillsammans skapar en tolkningsram för specifika händelser och fenomen.  
 Diskurser är således historiska och sociala konstruktioner, som i skilda situationer och miljöer ger mening  
 och legitimitet genom att kategorisera och särskilja (Winther Jorgensen & Phillips 2000, de los Reyes 2001,  
 Sclater 2004). Det finns ett ömsesidigt konstituerande mellan diskurser och publika och individuella nar-
 rativa skildringar. Sclater (2004:131) menar att ”In the context of narrative work, discourses exert a struc-
 turing influence on narrative accounts, at the same time as those accounts provide the broader parameters  
 within which discursive meaning are negotiated and realised, even if partially and temporally.”
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 Publika narrativ verkar på institutionell nivå, som exempelvis inom 
skolan, och på strukturell nivå på arbetsmarknaden och samhällslivet i 
stort. De skapas och upprätthållas genom institutionella praktiker, poli-
tik, styrdokument, media, forskning, vardagliga interaktioner etc. I dessa 
förmedlas normer och uppfattningar, exempelvis för vad som anses vara 
önskvärda karriärer, ”framgång” i olika sammanhang, samt värderingar 
kring manliga och kvinnliga yrken. Detta påverkar i sin tur t ex ungdo-
mars självpresentationer, positioneringar och hur de framställer möjliga 
karriärer.
 Med andra ord påverkas de ungas möjlighetshorisonter av publika nar-
rativ. Därmed inte sagt att individen saknar förmåga att ifrågasätta och 
utmana publika narrativ. Det dialektiska förhållandet mellan individuella 
och publika narrativ innebär att de individuella berättelserna inte bara 
avgränsas av och reproducerar publika narrativ utan de kan på samma 
gång också omtolka, omförhandla och delvis förändra sådana (Andrews 
2004a:78, de Fina 2003, Sclater 2004:131, Somers 1994). Publika narrativ är 
på så sätt inte givna eller statiska utan kan genom olika former av motstånd 
förändras (Anthias 2002:500). Somers och Gibson (1994), Anthias (2002) 
och Molly Andrews (2004b) talar om vikten att lyssna till motberättelser.

Motberättelser och tysta berättelser
Narrativ lokalisering och positionalitet blir delvis också berättelser om 
gränsskapande (Anthias 2002). I ungdomarnas berättelser om karriär-
skapet uttrycks detta bland annat som inkluderingar och exkluderingar 
samt underordningar i olika sociala sammanhang. Denna gränsskapande 
dimension blir också relevant då jag studerar på vilket sätt sociala katego-
riseringar såsom kön, klass, ålder och etnicitet (och publika narrativ om 
sådana) påverkar möjlighets horisonter och hanteras i personliga narrativ. 
Berättelser om tillhörande och lokalisering synliggör gränser och ger sam-
tidigt berättelser om icke-tillhörande, annorlundahet och dislokalisering 
(Anthias 2001:633, 2002:499). Sådana relationella berättelser blir exempelvis 
synliga genom att ungdomarna ger uttryck för önskvärda positioner och 
karriärvägar som anses vara öppna respektive stängda för dem.
 Narrativ kan förmedla erfarenheter av sociala gränser, och berättelser i 
sig kan också vara gränsskapande. Somers och Gibson (1994) argumenterar 
att dominerande publika narrativ kan skapa ett utanförskap och en narrativ 
tystnad för de individer som inte kan eller vill identifiera sig med och använda 
sådana narrativ i sina personliga berättelser. Publika narrativ tillåter vissa 
grupper att stärka sina egna positioner och sina egna erfarenheter, medan 
underordnade gruppers narrativ osynliggörs och deras subjektspositionering 
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försvagas. Det handlar här om en (publik) narrativ tystnad gentemot vissa 
individers erfarenheter. Alternativa publika narrativ blir viktiga för att 
motverka den skada som dominerande narrativ har på enskilda individers 
identitetsprocesser. Att exempelvis välja att narrativt uttrycka multipla 
subjektiviteter kan i detta sammanhang ses som ett medvetet motstånd 
mot det som typiskt framstår som neutralt och objektivt i de dominerade 
publika narrativen (Somers 1994:630, jfr Andrews 2004b).
 En annan strategi mot publika narrativ som underordnar och osynliggör 
individers erfarenheter är formandet av motberättelser (counter-narratives). 
Motberättelser är sådana som berättas i opposition till dominerande publika 
narrativ och de blir t ex viktiga som strategi när en individs identitet inte 
får komma till uttryck i publika narrativ (Andrews 2004b, Somers 1994). 
Motberättelser utmanar på detta sätt den publika narrativa tystnad som 
osynliggör underordnade gruppers erfarenheter och de kommer med alterna-
tiva röster och verklighetsuppfattningar (Somers 1994:630f). Motberättelser 
kan alltså användas mot publika narrativ som upprätthåller kategoriseringar 
som avgränsar möjligheter att själv uttrycka vem man är och vart man är 
på väg. Ifråga om karriärskap kan motberättelser handla om att markera 
ett motstånd mot kategoriseringar som i dess effekter sorterar individen 
mot vissa positioner på arbetsmarknaden.
 Föreliggande studie är vägledd av den narrativa metodologins perspektiv. 
Med dessa utgångspunkter har jag valt metod – intervjuer och deltagande 
observationer – som ger möjlighet att ta del av och synliggöra berättelser 
av olika slag. Hur jag har genomfört min materialinsamling redovisas i 
kommande avsnitt, tillsammans med diskussioner om metoder, urval, 
reflexivitet och forskarposition.

Studiens tillvägagångssätt
Denna avhandlingsstudie vilar på en socialkonstruktionistisk grund, vilket 
kortfattat innebär att verklighetsuppfattningar och kunskaper förstås som 
socialt skapade, kontextberoende och präglade av olika maktkonstellationer 
(jfr Berger & Luckmann 1998). Utifrån detta synsätt blir sociala sammanhang, 
interaktioner och relationer viktiga. Detta övergripande teoretiska perspektiv, 
tillsammans med mina metodologiska utgångspunkter och studiens över-
gripande fokus på hur unga formulerar sitt karriärskap, leder mig också in 
på de metoder som jag valt för avhandlingen – fältarbete med deltagande 
observationer och intervjuer. Dessa metoder väljer jag då de kan ge inblickar 
i hur karriärskapande görs på individuell nivå och hur individer subjektivt 
positionerar sig och uppfattar sociala sammanhang omkring sig.



– 84 –

kapitel 3 – att studera berättelser

 Jag har valt att göra ett fältarbete på en gymnasieskola. Mer specifikt 
har jag följt två avgångsklasser med elever. Fältarbete är den metod där 
forskaren möter studie subjekten och också själv är positionerad i den sociala 
kontext som detta möte sker, vilket kan ge en vidare inblick i de sociala 
sammanhang och samspel som påverkar individer (Delamont 2002, Kaijser 
1999, Öhlander 1999a). Valet av metod grundar sig på det antagande att 
individer positionerar sig och formulerar sina möjligheter och verklighets-
uppfattningar i relation till andra individer och att vardagliga interaktioner 
och institutionella praktiker sätter sådana formuleringar i spel. Fältarbete 
och deltagande observationer möjliggör för forskaren att se och förstå män-
niskor som:

… multifaceted social beings with involvements, experiences and stories 

reach ing far beyond the limited purview of any research project. It makes it 

difficult, if not im possible, for fieldworkers to regard the people with whom 

they are conducting research merely as one-dimensional research subjects. 

(Amit-Talai 1999:3)

Genom att möta ungdomarna för studien i ett socialt sammanhang där 
vidare interaktioner och positioneringar kan studeras, hoppas jag kunna 
få ett variationsrikt underlag och därmed en närmare förståelse för ung-
domarnas karriärskap (jfr Delamont 2002). Intervjuer kan ge en inblick i 
individens syn på sitt liv, upplevelser och självuppfattningar. Observationer 
genom fältarbete kan å sin sida ge en nyanserad bild av individers samspel 
med sin omgivning samt ge fördjupad kunskap om mer implicita innebörder 
och underförstådda uppfattningar (Kvale 1997:100, jfr Denzin 1978, Ham-
mersley 2000). Mitt fältarbete täcker in olika former av materialinsamling; 
deltagande observationer, informella samtal, individuella intervjuer och 
gruppintervjuer. Dessa metoder beskriver jag djupare efter jag introducerat 
mitt specifika fält, gymnasieskolan XGY och de två avgångsklasser jag lagt 
mitt fokus på.

Tillträde till och tid på fältet – Gymnasieskolan XGY
Gymnasieskolan där mitt fältarbete har ägt rum är en medelstor kommunal 
gymnasieskola i Stockholms län. Skolan har både yrkesförberedande och 
studieförberedande program samt ett individuellt program. Min inledande 
fältkontakt gick genom kommunens skolchef och rektorn för XGY under 
november 2003, för vilka jag presenterade mitt avhandlingsprojekt och 
inledde en diskussion om jag kunde utföra mitt fältarbete på skolan under 
kommande två terminer. Förfrågan mottogs positivt varvid mitt nästa steg 
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blev att presentera mig för berörda lärare för de klasser jag valt. De lärare 
som jag skulle komma att ha mest kontakt med var också intresserade av 
projektet och positiva till att delta i intervjuer och låta mig närvara på lek-
tionerna. Vid de initiala mötena med skolpersonalen förklarade jag också 
de etiska regler som seriös forskning lyder under. Under dessa möten med 
lärarna betonade jag att det var eleverna som var fokus för mitt intresse och 
inte undervisningen eller vad lärarna sysslade med. Likväl framförde jag 
också en önskan att intervjua berörda lärare och att vara med på lektionerna. 
Denna önskan grundades på att undervisningspraktiken är viktig då den 
kan ses som en gemensam referensram i mötet mellan mig och ungdomarna 
och då den som institutionell praktik också kan förutsättas ha inverkan på 
ungdomarnas karriärval. Jag mötte ungdomarna som elever i en skolkon-
text men var och är fortsatt intresserad av hur de som ungdomar resonerar. 
Därför benämner jag dem ”elever” endast i diskussioner som anknyter 
till direkta skolsammanhang och skolans organisering, likt i föreliggande 
avsnitt. I övrigt talar jag om dem som ”ungdomar/unga”.
 Valet av respondenter ringades in genom de program och därefter klas-
ser jag valt för studien. Mitt val av klasser orienterades av att jag var mån 
om att få elever från både studie- och yrkesförberedande program. Därför 
valde jag Handels- och adminstrationsprogrammet (förkortat HA) och Sam-
hällsekonomiska programmet (förkortat SE). Valet av dessa två olika natio-
nella program ger en viss komparativ möjlighet att studera hur karriärval 
uttrycks och förmedlas beroende på elevens val av gymnasieprogram. Valet 
av ett studie- och ett yrkesförberedande program motiveras också utifrån 
att detta kan ge en spridning i elevers socioekonomiska position, då barns 
betygsresultat och utbildningsstrategier påverkas av föräldrars utbildnings-
nivå och arbetsmarknadsanknytning. De klasser jag valde på programmen 
var avgångsklasser, d v s tredje året. Att intervjua elever under deras sista år 
på gymnasiet ger möjligheter att se hur de förhåller sig till den närstående 
vändpunkt som studentexamen utgör, för att sedan välja vidare studier el-
ler arbete. Mitt val av avgångsklasser guidades också av min förhoppning 
att kunna studera hur eleverna genom undervisning förbereds inför och 
informeras om framtida karriärvägar, en praktik som man kan anta inten-
sifieras under elevernas sista gymnasieår. Mitt urval av klasser baserades 
även på klassammansättningen avseende elevernas etniska bakgrund (se 
diskussion om denna process i senare avsnitt).
 Efter möten med lärarlagen och efter att ha frågat eleverna i de berörda 
klasserna om de ville delta i studien, inledde jag under januari 2004 mitt 
fältarbete. Under vårterminen följde jag HA-klassen dagligen fram till att 
de gick ut på APU-praktik (arbetsplatsförlagd utbildning). Under praktik-
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perioden gjorde jag tillsammans med ansvarig lärare besök på elevernas 
praktikplatser. Jag träffade under den perioden också flera av eleverna för 
intervjuer och ”mer spontana kafébesök”. När eleverna kom tillbaka efter 
praktikperioden följde jag åter klassen fram till examen i juni. Då tiden var 
begränsad valde jag att fokusera på HA-klassen för att under nästkommande 
termin göra mitt fältarbete i SE-klassen. Under vårterminen genomförde 
jag samtliga intervjuer med eleverna i HA-klassen.36

 Hösten 2004 återkom jag till skolan och genomförde då mitt fältarbete i 
SE-klassen. En del av tiden under denna termin lade jag också på komplet-
terande intervjuer med lärare och övrig skolpersonal. Dessa intervjuer med 
lärare och skolpersonal samt övrigt fältmaterial kring lärarnas praktik är 
inte del av avhandlingens slutliga produkt, men detta material har bidragit 
till min förståelse av skolpraktiken och ungdomarnas berättelser. Under 
denna termin träffade jag också några av ungdomarna från HA-klassen 
och följde upp vad de gjort efter studenten. Mitt fältarbete avslutades de-
cember 2004, även om jag under våren 2005 träffade och samtalade med 
SE-ungdomarna ett antal gånger inför deras studentexamen.

Klassen på Handels- och administrationsprogrammet 
(HA-klassen)
HA-klassen består av 17 stycken elever, en relativt liten klass då drygt 10 
elever avbrutit sina studier under första och andra året. 13 elever har annan 
etnisk bakgrund än svensk, flera av dessa elever har turkisk eller kurdisk 
bakgrund. Majoriteten av dem med utländsk bakgrund är födda i Sverige 
med utlandsfödda föräldrar. Klassen består av ungefär lika många tjejer 
som killar. I denna klass intervjuade jag 12 stycken elever. Samtliga 12 elever 
intervjuades individuellt och med några av dem gjorde jag även gruppin-
tervjuer. De lärare jag hade mest kon takt med var klassföreståndaren och 
karaktärsämneslärarna. Totalt intervjuades 4 lärare. Under en period av 
fältarbetet lades tonvikten på elevernas arbetsplatsförlagda utbildning (APU). 
Intresset riktades mot lärarnas fördelning av APU-platser, elevernas mot-
tagande av platserna, elevernas tid på APU:n och hur de genom berättelser 
om APU också formulerade vidare karriärberättelser. I texten benämner jag 
dessa elever som ”HA-ungdomarna” alternativt ”ungdomarna i HA-klassen”. 
Ungdomarna själva refererar ofta till sitt program som ”Handels”.

36 Jag valde även att genomföra fältarbete på det Individuella programmet (IV) Jag följde en IV-klass och  
 gjorde intervjuer med dessa elever (15 intervjuades) och lärare (4 intervjuades) under våren 2004. I ett  
 senare skede efter fältarbetet tog jag beslutet att inte ta med IV-klassen i avhandlingsstudien, främst på  
 grund av utrymmesskäl och förändrat fokus. Även om ”IV-empirin” inte är med i föreliggande studie så har  
 den influerat min övergripande förståelse kring ungas karriärskap.
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Klassen på Samhällsekonomiska programmet (SE-klassen)
Även SE-klassen består av 17 stycken elever och har en relativt jämn köns-
fördelning. Endast två elever har svensk bakgrund. Flera av ungdomarna 
har bosnisk bakgrund eller turkisk bakgrund. Drygt hälften av dem med 
utländsk bakgrund är själva födda i Sverige med utlandsfödda föräldrar 
medan den andra hälften är födda utomlands och har invandrat till Sverige. 
Femton elever intervjuades individuellt och med några av dem gjorde jag 
även gruppintervjuer. Jag intervjuade också de två klassföreståndarna. I 
texten benämner jag dessa elever som ”SE-ungdomarna” alternativt ”ung-
domarna i SE-klassen”.
 Då SE-klassen hade vissa ämnen tillsammans med den samhällsklass 
som valt allmän samhällsinriktning följde jag delvis också denna S-klass 
och i denna intervjuade jag 4 elever. Jag samtalade även med och gjorde ett 
antal gruppintervjuer med elever, cirka 10 stycken, som inte gick i någon av 
de valda klasserna. Många av dessa elever gick HA- eller SE-programmet 
årskurs två och jag kom i kontakt med dem via de kompisgrupper som 
mina primära respondenter hade eller via samtal i kaféet. Dessa elevers 
berättelser är inte med i föreliggande text men givetvis har dessa intervjuer 
och samtal funnits i bakhuvudet när jag analyserat mitt material från de 
två avgångsklasserna och de har även styrkt de tendenser som jag hittat i 
mitt material.

I blickfånget
 
eleverna i förgrunden, lärarna och  
undervisningen i bakgrunden
Tanken bakom valet att vara på plats och följa vardagen i skolan var inled-
ningsvis vid överväganden inför mitt fältarbete inte bara att följa eleverna, 
utan att även få inblick i lärarnas undervisning och förhållningssätt till 
eleverna. Under fältarbetet insåg jag mycket snabbt att det rent praktiskt 
var svårt att följa eleverna samtidigt som lärarna och deras undervisning. 
Vad jag upptäckte var att de lärarledda lektionerna ofta föll bort. Undervis-
ningen bestod ofta av grupparbeten, individuella arbeten eller att läraren 
inledde lektionen för att därefter lämna eleverna själva. Många av eleverna 
deltog ibland inte heller på lektionerna även om de befann sig i skolan. I 
de praktiska övervägandena på fältet innebar mitt intresse för ungas kar-
riärskap att jag följde eleverna under lektionerna, på rasterna, att jag åt 
lunch med dem i elevmatsalen och att jag inte uppehöll mig så mycket i 
lärarrummet överhuvudtaget. Lunchrasten kunde för många av eleverna 
bli två timmar istället för en timme, vissa lektioner valdes bort för t ex en 
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biljardmatch eller en extra fikapaus. Även här valde jag att följa elevernas 
”schema” istället för lärarnas. Mycket tid spenderades i skolans kafé och up-
pehållsrum. Det var också i dessa lokaler som vissa elever uppehöll sig även 
efter skoldagens slut. Lektionernas ”oordning” gjorde också att jag fick ta 
individuella kontakter med elever/grupper av elever för att hitta några att 

”haka på”. Detta innebar också att jag fick bättre kontakt med vissa elever 
än med andra samt att jag också kunde välja ut att följa främst eleverna 
med utländsk bakgrund.
 När jag presenterade mig och berättade om avhandlingsarbetet för elever 
och lärare betonade jag att det var eleverna och deras syn på utbildning och 
arbete som jag var intresserad av. Trots detta var det en självklar risk att 
eleverna skulle se mig som en ”vuxenperson” i skolan och på lärarnas sida. 
Detta hade mycket väl kunnat ske ifall jag hade följt lärarnas schema och 
uppträtt i lärarnas sällskap. När jag nu följde elevernas schema så tror jag 
att elevernas förtroende för mig också stärktes. Ofta upplevde jag att jag 
sågs som ”en av dem”. Med detta inte sagt att en sådan ”kompisrelation” 
och roll var oproblematisk. Det innebar exempelvis att jag kontinuerligt 
fick påpeka min roll som forskare och att jag skulle dokumentera vad som 
sades (jfr Kaijser 1999, Pripp 1999).
 Trots att jag inte kunde vara med på alla lektioner upplever jag ändå 
att jag fått en god inblick i skolans praktik, undervisningen och skolmiljön. 
Jag samtalade med lärarna främst när inga elever var närvarande, oftast 
på morgonen innan skoldagen kommit igång eller på eftermiddagen när 
eleverna lämnat skolan. Undantagen var vissa schemalagda aktiviteter för 
lärarna – exempelvis lärarmöten, informationsmöten eller elevkonferenser 

– som jag deltog i därför att de kunde ge viktiga inblickar i lärarnas arbete 
och förhållningssätt till eleverna. Jag genomförde även intervjuer med lärare, 
studie- och yrkesvägledare och ämnesrektorer.37 Dessa intervjuer har gett 
mig ett material som beskriver lärarnas och skolpersonalens förhållnings-
sätt till eleverna, deras syn på tänkbara och önskvärda karriärvägar för 
olika kategorier av elever och deras syn på ansvaret att förmedla tänkbara 
karriäralternativ. Dessa intervjuer med skolaktörer förstår jag som institu-
tionella utsagor som producerats inom skolans praktik och inom ramen för 
den specifika yrkesrollen. Intervjuerna har däremot utelämnats i avhand-
lingstexten, främst på grund av det förändrade fokus och avgränsningar 

37 Intervjuerna utgick från en seminstrukturerad intervjumall som behandlade frågor om klassen ifråga och  
 undervisning generellt, om skolans roll och relation till arbetsmarknaden, skolans och lärarens ansvar att  
 rusta eleverna inför framtida karriär, undervisning om studie/yrkesval etc. Under dessa intervjuer gavs också  
 stort utrymme för diskussion om händelser i klassrummen, återkopplingar till tidigare informella samtal etc.  
 Totalt genomfördes formella intervjuer med sju lärare, tre syo, och tre rektorer (rektor och ämnesrektorer).
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jag gjorde. Trots att detta material inte är del av den slutliga produkten har 
det ändå givetvis påverkat mitt seende och min förförståelse. Observatio-
nerna av undervisningen tillsammans med de intervjuer som gjordes med 
skolaktörer har gett en inblick i skolans praktik och utgör på detta sätt en 
bakgrundsförståelse i studien.
 Med min utgångspunkt ser jag skolan som en institutionell praktik 
som producerar och avgränsar ramar för karriärval, visioner och hand-
lingsutrymme (Bourdieu & Passeron 1990, Lindblad 1994). Jag är däremot 
inte primärt intresserad av skolan som institutionell praktik i sig, utan mitt 
intresse ligger på hur ungdomarna uppfattar denna praktik i anknytning 
till sitt karriärskap och vilken betydelse den tillmäts i formuleringen av 
en möjlighetshorisont. Klassrumsinteraktionen mellan lärare och elever 
har givit pusselbitar till en förståelse dels för skolans praktik och dels för 
elevernas karriärskapande.
 Skolan som institution består inte bara av lärare och lektioner, utan den 
institutionella skolpraktiken (Gruber 2007) upprätthålls och omförhand-
las också av elevers ageranden och göranden. I föreliggande sammanhang 
innebär det att eleverna inte bara formulerar karriärberättelser i skolan utan 
att deras berättelser också blir utsagor om skolan, med inverkan på skolans 
praktik. Elevernas ageranden i skolan och deras utsagor om skolan låter oss 
också veta något om deras karriärskap – t ex hur de tolkar skolpraktikens 
sociala utrymme och villkor för karriärer. Genom ett brett perspektiv där 
jag fokuserat på både klassrumsinteraktioner, lärarnas organisering och 
elevernas hantering av sin skolvardag och andra processer eleverna ställs 
inför inom skolan, har jag försökt att ringa in sociala förhållningssätt och 
skolpraktiker, reproducerande eller omförhandlande processer, som kan 
antas ha inverkan på elevers val och icke-val i karriären. Denna inblick i 
skolans praktik verkar som en bakgrundsfond mot vilken (delar av) ung-
domarnas berättelser kan kontextualiseras och förstås.
 
förhållningssätt och urval av respondenter
I föreliggande studie står unga med utländsk bakgrund och deras karriärskap 
i centrum. Denna avgränsning reser emellertid vissa metodiska och etiska 
frågor. Hur har mitt urval gått till? Hur riskerar jag att reproducera den 
kategori som ett konstruktionistiskt perspektiv istället borde dekonstruera? 
I båda klasserna har majoriteten av eleverna utländsk bakgrund, enligt den 
statistiska definitionen ”personer födda utomlands eller personer som är födda 
i Sverige med två utlandsfödda föräldrar” (SCB). Jag urskiljde och valde också 
ut de två klasserna utifrån denna statistiska beskrivning av elevsamman-
sättningen. I praktiken kan dock denna definition te sig annorlunda, d v s 
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vem som identifierar sig som ”svensk”, ”bosnier”, ”invandrare” etc. Då ett 
delsyfte är att studera hur etnicitet inverkar på karriärval, blir det viktigt att 
fånga hur ungdomar i olika sammanhang själva identifierar sig. Exempelvis 
kan inte en statistisk beskrivning fånga när etnisk bakgrund eller etnicitet 
blir eller görs viktig. Samtidigt kan sådana identifikationsprocesser sam-
manfalla med ovanstående definition. Även om jag lutar mig mot tidigare 
forskning som visar att etnisk bakgrund inverkar på karriärvägar så är det 
fortfarande en empirisk fråga hur etnicitet som social faktor inverkar på 
individuella överväganden. Utifrån ett konstruktionistiskt perspektiv är 
etnicitet något som skapas i interaktion – och genom konstrastering – i 
olika sociala sammanhang. I mitt fall innebär det att studera hur etnicitet 
konstrueras och hur identifikationsprocesser tar sig uttryck i ungdomarnas 
karriärberättelser och i den praktik de möter.
 När jag presenterade min studie för klasserna valde jag att inte specifikt 
nämna att syftet är att studera karriärval för elever med utländsk bak-
grund. Detta med hänsyn till det dilemma jag beskrev ovan men också för 
att jag upplever det som oetiskt att gå in i en skolklass och skilja ut elever 
i kategorier som de själva inte kan påverka. Ett sådant agerande hade inte 
bara påverkat min studie negativt utan även riskerat att reproducera de sve-
pande kategoriseringar som de ofta utsätts för (jfr Pripp 1999, 2001a, 2001b, 
Räthzel 2006). Jag har således ställt mig öppen för att intervjua ”samtliga” 
elever oavsett etnisk bakgrund men i de kontaktsituationer som skapades 
i skolvardagen sökte jag däremot mer kontakt med eleverna med utländsk 
bakgrund. Då jag på grund av undervisningsformerna (grupparbeten etc) 
var tvungen att välja ut vissa sällskap av elever var det också lättare för mig 
att göra val om vilka elever som passade mina syften.
 I båda klasserna var elever med utländsk bakgrund i majoritet. Det visade 
sig också att klasserna var relativt grupperade och att elever med svensk 
bakgrund umgicks mest med varandra. Detta underlättade så att säga de 
sociala kontakterna och innebar att jag därmed nästan enbart intervjuade 
elever med utländsk bakgrund. Däremot har jag genom mitt fältarbete 
givetvis också studerat och samtalat med andra elever i och utanför klass-
rummen. Detta fältmaterial fyller sin funktion genom en allmän inblick 
och förståelse för ungas karriärskap.
 
Metoder: Deltagande observationer och intervjuer
Fältarbetet har för mig inneburit en möjlighet att etablera kontakt och följa 
ungdomarna i det sociala sammanhang och den (skol)vardag de befinner i. 
Det har också gett en inblick i den sociala miljön, de relationer som utformas 
i denna och en förståelse för mer underförstådda uppfattningar och inne-
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börder som ibland präglar samtalen med ungdomarna. Till övervägande 
del består mitt material av intervjuer, men detta material kan inte ses 
fristående från de deltagande observationerna. Genom den kontinuerliga 
vardagliga kontakten med ungdomarna i skolan har jag lärt känna dem 
och vi har till viss del också kommit att dela erfarenheter. Detta har varit 
en förutsättning för genomförandet av intervjuerna och har gett en vidare 
och mer sammansatt förståelse för sådant som ungdomarna anförtrott till 
mig. Mitt material består således av intervjuer och fältanteckningar, ett 
material som sammanvävt ger en inblick i ungdomarnas karriärval och de 
sociala sammanhang som samverkar med sådana.

deltagande observationer 
De forskare som i enlighet med den antropologiska och etnografiska tradi-
tionen placerar sig själv tillsammans med ”studiesubjekten” i en social miljö 
har givetvis en förhoppning att delandet av erfarenheter också ska ge en 
inblick i olika sociala skeenden och interaktioner (Denzin 1978, Hammersley 
2000, Kaijser & Öhlander 1999, Kvale 1997). Metoden innebär att forskaren 
är intresserad av individernas sociala utsiktspunkter och hur de förstår 
sin värld (Delamont 2002). Genomförandet av deltagande observationer 
förutsätter emellertid en balansgång från forskarens sida.
 Beroende på situation och miljö blir forskarens roll mer eller mindre 
aktiv och synlig (Denzin 1978). För mig innebar detta att jag exempelvis vid 
lärarledd ”katederundervisning” intog en ”osynlig” roll, placerad ganska 
långt bak i klassrummet. I dessa sammanhang riktades min blick mot in-
teraktionen mellan lärare och elever, lärarnas undervisning och elevernas 
agerande, elevernas respons på undervisningen men också på övriga aktivi-
teter under lektionerna (skvaller, bråk, utspel mellan eleverna och gentemot 
lärare etc). Vid sådana tillfällen kunde jag också göra anteckningar. Under 
de mer fria lektionsformerna, t ex grupparbeten i klassrummet, har jag 
oftast suttit tillsammans med några elever. Vid sådana konstellationer förde 
jag inte fältanteckningar. Då mycket av lektionstiden tillbringades utanför 
klassrummets väggar, i grupprum, bibliotek och ibland t o m i korridorer, 
varierade det hur framträdande min roll som observatör var. Under den 
lektionstid som tog plats utanför klassrummet samtalade jag med eleverna 
om deras uppgift/ämne men även om saker utanför undervisningstemat.
 I sociala sammanhang utanför lektionstid var jag mer aktiv som obser-
vatör. I sådana sammanhang kunde jag inte föra anteckningar. Jag försökte 
där memorera händelser så gott jag kunde för att sedan anteckna dessa 
kortfattat när tid gavs. Fältanteckningarna består av återgivande och be-
skrivande text om händelser, gester, ageranden, berättelser, redogörelser, 
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dialoger, undervisningssituationer etc. Fältanteckningarna har sedan varje 
dag renskrivits och utvecklats med mina reflektioner från skolmiljön. I stu-
diens empiriska kapitel återfinns illustrationer från mitt fältarbete. Dessa 
har jag valt att i texten beskriva som scener. Dessa scener baseras på mina 
redigerade fältanteckningar från deltagande observationer.
 Utanför lektionstid kunde jag vara mer aktiv och deltagande i det so-
ciala umgänge som ägde rum. Mycket av tiden gick åt till att fika, spela 
kort och biljard med ungdomarna. Det var också under denna tid och 
sådana aktiviteter som jag upplevde att de mest värdefulla samtalen med 
ungdomarna skedde. Under dessa stunder sades inte alltid så mycket om 
karriärval. På olika sätt berörde samtalen sidor av livet som handlade om 
familje- vänskaps- och kärleksrelationer, fritidsnöjen och intressen. I des-
sa samtal synliggjordes också identifikationer och gruppkonstellationer. 
Genom sådana ”små berättelser” (Bamberg 2004, 2006 Georgakopoulou 
2007a) och ageranden synliggjordes nyanser, utfall, implicita förväntning-
ar och föreställningar som är svåra att fånga i intervjusituationer (Kvale 
1997). Det var i dessa sammanhang som jag ”lärde känna ungdomarna”. 
Deltagandet på de arenor i skolan som var ungdomarnas – utanför skol-
byggnaden, i korridorer och framförallt i kaféet – synliggjorde också det 
tal och agerande som låg utanför lärarnas kontroll.
 Jag anser att kontinuiteten i mitt fältarbete var den faktor som inver-
kade mest på den kontakt jag etablerade med ungdomarna. Att vara när-
varande så gott som varje dag innebar att jag kunde skapa gemensamma 
referensramar med dem (jfr Öhlander 1999b), följa med i diskussionerna 
om vad som hänt under helgen, förstå deras kommentarer om lärare och 
undervisningssituationer, få förståelse för glädjeämnen eller besvikelser 
gällande prov, anställningsintervjuer, bråk med föräldrar, romanser, hän-
delser på fritiden etc. Jag upplever också att kontinuiteten i mitt fältarbete 
skapade ett förtroende hos ungdomarna och det var också genom detta 
som jag fick tillträde till sociala sammanhang som utspelade sig utanför 
skolan. Jag blev inbjuden att följa med på spontana shoppingturer och ca-
fébesök, och även mer planerade aktiviteter som födelsedagskalas, bröllop 
och idrottsevenemang.
 Jag har under mina deltagande observationer beroende på situation 
tagit ett steg tillbaka och lyssnat på ungdomarnas (och lärarnas) inbördes 
dialoger. Jag har givetvis också samtalat med dem, både i form av mer all-
männa samtal om ”allt möjligt” och i form av mer ”intervjuliknande sam-
tal” beroende på situation och tema. Dessa samtal kan ses som en form 
av etnografiska intervjuer (Krag Jacobsen 1993, jfr Öhlander 1999b). Mer-
parten av mitt empiriska material består av de inplanerade och inspelade 
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semistrukturerade intervjuer som jag också gjorde med ungdomarna.
 
individuella intervjuer och gruppintervjuer
Förutsättningarna för de inplanerade individuella intervjuerna med ung-
domarna förbättrades av att jag hunnit följt ungdomarna under några 
veckor innan de första intervjuerna inleddes. Att jag under denna period 
hann bli bekant med ungdomarna och etablera en form av gemensam re-
ferensram bidrog till att de enskilda intervjuerna med dem präglades av 
öppenhet. Den inblick och kunskap som de deltagande observationerna 
gav blev en viktig del för förståelsen och kontextualiseringen av de äm-
nen som diskuterades i intervjuerna. På så sätt har intervjuerna också 
fungerat som metod för fördjupad kunskap av sådant som jag observerat 
under tiden med ungdomarna. Samtidigt har fokus för intervjuerna varit 
de teman av frågor som handlar om karriärval, utbildning och arbete. De 
inplanerade intervjuerna genomfördes individuellt eller i grupp och jag 
använde vid dessa tillfällen bandspelare och följde en semistrukturerad 
intervjuguide (jfr Krag Jacobsen 1993).
 De flesta intervjuer som genomfördes var individuella men jag genom-
förde även ett antal gruppintervjuer med ungdomarna, antingen innan 
eller efter den individuella intervjun. I de individuella intervjuerna följde 
jag en semistrukturerad intervjuguide som innehöll teman som grund-
skola, val till gymnasiet, gymnasietiden, tankar om vad som ska hända 

”efter gymnasiet” i termer av utbildning och arbete, familj, fritid, boende. 
Intervjufrågorna var öppna och anpassades efter den specifika intervju-
situationen, bland annat beroende på tidigare kunskap och informella 
samtal med den intervjuade. Intervjuguider är ett sätt att tänka igenom 
vad man ska intressera sig för. I intervjuerna kom guiden främst att fung-
era som en kontroll för att de tänkta temana berördes i samtliga intervjuer. 
Detta ger i sig en viss säkerhet att man får en uppsättning intervjuer som 
ligger så pass nära varandra i de övergripande temana att de kan bearbetas 
och jämföras med varandra (Krag Jacobsen 1993). 
 Med de ungdomar som jag hade en närmare kontakt med tog intervju-
erna formen av en återkoppling till och ibland en summering av tidigare 

”informella samtal”, och dessa intervjuer var relativt fria i sitt upplägg (jfr 
Fägerborg 1999). Med de elever som jag inte hade etablerat lika mycket 
kontakt med under fältarbetet höll jag mig mer till valda intervjuteman. I 
samtliga intervjuer försökte jag att återkoppla till händelser inom skolan. 
Platsen för intervjuerna varierade; ibland intervjuades eleverna i skolan, 
ibland på offentliga platser som t ex kaféer. Jag använde inspelningsut-
rustning i samtliga fall. 
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 När jag presenterade mig för klasserna i början av i mitt fältarbete 
förklarade jag de etiska riktlinjerna för studien. Vid intervjuerna påminde 
jag om dessa igen. Jag förklarade igen hur ungdomarnas anonymitet skul-
le skyddas genom fingerade namn och ”avkodning” av andra uppgifter 
såsom arbetsplatser samt att ungdomarna var fria att avbryta sin medver-
kan och t ex stoppa intervjuer. Jag förklarade också hur intervjuerna sedan 
används i forskningen.
 Som komplement gjordes även gruppintervjuer. Jag konstruerade inte 
några grupper utifrån mitt specifika ändamål, utan utgick från de kom-
pis- och klasskonstellationer som existerade. De som deltog i gruppinter-
vjuerna kände då varandra relativt väl och jag upplevde att detta gynnade 
intervjusituationen. Gruppintervjuerna var positiva på så sätt att gruppef-
fekter kunde studeras, bland annat hur deltagarna både förklarade sig för 
varandra och hur de ifrågasatte varandra, en interaktion som innebar att 
åsikter demonstrerades, förhandlades och omförhandlades. Därmed kan 
också gruppintervjuer sägas vara mer än summan av separata individuella 
intervjuer (Wibeck 2000). De ungdomar som deltog i gruppintervjuerna 
intervjuades också individuellt.
 Jag har även använt mig av övrigt material, såsom brev från ungdo-
marna och anteckningar från lärarna. I HA- och SE-klassen genomförde 
jag även en mindre enkätundersökning som främst syftade till att få bak-
grundskunskap om ungdomarna. Jag har även följt med på skolaktiviteter 
som tagit plats utanför skolan, främst besök på elevernas APU-platser 
(HA-ungdomarna).
 
Narrativitet och intervjuer som relationell praktik
Berättelser är kontextbundna och relationellt utvecklade. Det innebär att 
berättelser är framsprungna i relation till ett socialt sammanhang. Det 
har tidigare framgått att personliga berättelser påverkas av t ex normgi-
vande publika narrativ. När det gäller berättelser som skapas i en specifik 
intervjusituation (eller i ett samtal under deltagande observationer), så är 
en respondent aldrig ensam om att skapa sin berättelse utan forskaren/
intervjuaren är medskapare till denna. Berättelsen blir en gemensam pro-
dukt (Mishler 1997). Ehn (1992) betonar hur livshistorier och berättelser är 
socialt uppbyggda och situationsbundna versioner. Detta betonar vikten 
av att studera hur individer presenterar sitt liv i skilda sammanhang. Här 
blir det också viktigt att vara medveten om hur forskaren i intervjuer med-
verkar i och omskapar dessa berättelser. 
 Intervjuer är att betrakta som ”interactional events” och “all inter-
views are interpretively active, implicating meaning-making practices on 
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the part of both interviewers and respondents” (Holstein och Gubrium 
1995:3). Intervjusituationen påverkas av en mängd faktorer, såsom forska-
rens studiesyfte och frågor, sociala normer som strukturerar berättelsen 
och respondentens vilja och intresse av att delta och presentera sig på ett 
specifikt sätt (Ehn 1992:207). Dessutom påverkas intervjusituationen av 
den relation som intervjuaren och respondenten etablerat både innan och 
under intervjuns gång samt av förväntningar och antaganden kopplade 
till denna relation. I och med att intervjuaren/forskaren på så sätt är med-
skapare till berättelsen så kommer dennes sociala position, erfarenheter 
och förförståelse, samt den inbördes relationen mellan respondentens 
och intervjuarens positioner, att få betydelse för skapandet av berättelsen. 
Detta möte och praktik formas också av den vidare sociala situation som 
kringgärdar mötet, var och när det sker och inom vilket institutionellt el-
ler vardagligt sammanhang (Johansson 2005:434).38 I och med forskarens 
delaktighet i relationer på fältet och i skapandet av gemensamma berät-
telser krävs en självreflexiv metodologi.39

 ”Det går inte att beskriva verkligheten utan att påverka den” skriver 
Billy Ehn och Barbro Klein (1994:10). Istället för att förstå detta samband 
som ett hot mot sökandet efter välgrundad kunskap påpekar författarna 
hur ”medvetenheten om den egna närvarons betydelse” (1994:10) kan ge 
forskaren en djupare insikt om hur kunskap skapas. Reflexivitet handlar 
om återsken och speglingar. Ehn och Klein (1994:11) skriver: ”I andanom 
tar man ett steg åt sidan och betraktar sig själv, men också sin egen själv-
medvetenhet. Detta är inte riktigt detsamma som självupptagenhet, nar-
cissism, navelskådande och aningslös subjektivism” (jfr Sultan 2007). I 
denna process krävs även att man ifrågasätter sina självbekännelser. För 
denna process finns ingen botten eller slutmål utan arbetet med att förstå 
sin egen förståelse är alltid en påbörjad process (Ehn & Klein 1994:12). Det 
resonemang som jag för i föreliggande avsnitt kan ses som ett nedslag i 
denna tankeprocess. 
 I reflektioner om min egen påverkan och delaktighet i skapandet av 
möten och berättelser försöker jag att förhålla mig till vad de sociala sam-
manhangens maktrelationer och tillgängliga positioner innebär. Johans-

38 Vad gäller föreliggande studie är det rimligt att anta att berättelserna påverkades av att de flesta av  
 samtalen skedde i skolmiljö. Detta blir tydligt i t ex de intervjuer som genomfördes med HA-eleverna på  
 deras praktikplatser. Många talade då om skolan på ett annat sätt – i mer reflekterande ordalag. Kanske har  
 det mer att göra att man varit ifrån skolan några veckor, men själva den fysiskt rumsliga placeringen 
 inverkade rimligen också.

39 Särskilt inom antropologin utvecklades under 1980-talet en stark reflexivitetsdiskussion. I denna kritisera- 
 des den tidigare framställningen av forskaren som neutral observatör. Se t ex Clifford & Marcus (red.) (1986).
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son (2005) lånar begreppet mikropolitisk kontext av Roger Keesing (1985:27f) 
för att beteckna mötet och samspelet i en intervjusituation. Genom att 
definiera denna sociala situation som mikropolitisk riktas fokus mot de 
maktrelationer och processer som skapar och utgör situationen. Den mik-
ropolitiska situationen är alltid del av en makropolitisk – historisk, eko-
nomisk och sociopolitisk – situation. Enligt Johansson (2005:260) ingår 
interaktionssituationen ”alltid i en större kontext av sociala och kultu-
rella och politiska villkor där genus, ’ras’/etnicitet, klass och sexualitet 
är sociala struktureringsprinciper.” De positioner vilka intervjuare och 
respondent möts utifrån, är laddade med sociala innebörder som följer 
med in i intervjusituationen. Givetvis kan man försöka att tona ner dessa 
och sträva efter jämlikhet, men den makropolitiska inbäddningen gör att  
genus, etnicitet, klass, ålder osv som maktrelationer spelar in i det en-
skilda mötet (Keesing 1985). Dessa socialt formerade positioner gör mötet 
till en ofta mer eller mindre asymmetrisk maktrelation. Detta innebär 
att det spelar roll att jag är en ung, svensk kvinna och forskare som möter 
dessa ungdomar och att detta möte sker i en viss nationell, lokal, institu-
tionell och politiskt kontext, d v s inbäddat i en form av socialt nätverk av 
relationer.
 Makten är således oftast ojämnt fördelad i en intervjusituation. Som 
forskare kan jag t ex styra genom de frågor som jag ställer och i detta fall 
spelar rimligen också min yrkesposition och ålder i relation till ungdo-
marnas in i detta förhållande. Därmed inte sagt att jag som forskare kan 
välja valfri position. Ungdomarna bedömer mig och släpper inte in mig i 
sin gemenskap utan att ställa villkor. Ungdomarna är också delaktiga i 
kategoriseringen och den sociala inplaceringen av mig. Deltagande obser-
vationer och intervjuer bygger på att man får tillträde till sociala samman-
hang och förtroende att delta i dessa. Ungdomarna vill givetvis veta vem 
det är som de bjuder in till sina gemenskaper och till sina personliga berät-
telser. Jag har därför varit öppen med att berätta om mig själv och svara på 
ungdomarnas frågor (jfr Ehn & Klein 1994). De första veckorna i klasserna 
möttes jag av nyfikna frågor från ungdomarna; om hur gammal jag är, om 
jag har någon kille, vem han i så fall är, om vi är gifta och har barn, om var 
jag bor och kommer ifrån och om hur länge jag har studerat. Den uppfatt-
ning ungdomarna bildar kring svaren på dessa frågor och senare utifrån 
vår relation i skolan, påverkar deras inställning till mig. Denna inställ-
ning påverkar också vad de berättar för mig och hur de lägger fram sina 
självpresentationer och olika versioner av personliga berättelser (Goffman 
1974, Ehn 1992). Upplysningar likt dessa bidrar till att definiera situatio-
nen (Goffman 1974) och gör det möjligt att föregripa sociala situationer. I 
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detta ingår andras uppfattning om och förväntan på mig men också mina 
uppfattningar om och förväntningar på andra.
 Jag tror att min ålder 40 underlättade min kontakt med ungdomarna. 
Att jag dessutom är kvinna gjorde det enklare att ansluta till tjejernas ge-
menskap. Då tjejerna och killarna ofta umgicks under skoltid gjorde tje-
jernas ”inbjudan” det lättare att därefter etablera kontakt med killarna. 
Trots att det skilde drygt 10 år mellan mig och ungdomarna var det många 
av dem, främst tjejerna, som tyckte att jag såg ungdomlig ut och att jag 
nästan kunde passera som jämnårig med dem. De tyckte till exempel att 
det var onödigt att jag betalade för skollunchen. Om jag gick med dem 
i kön skulle jag passera obemärkt som en elev, påpekade flera av ungdo-
marna. Detta innebar också att jag blev mer betraktad som en ”kompis’ 
än som en vuxen skolrepresentant. Men det innebar också att jag fick vara 
tydlig i min forskarroll av etiska skäl, såsom att påminna om att jag förde 
anteckningar. Att många av tjejerna kommenterade min ålder och ”gjorde 
mig yngre” tolkar jag som en form av likhetsskapande och som ett välvil-
ligt försök att knyta mig till deras sociala gemenskap (jfr Sultana 2007). 
 Samtidigt vill jag inte oreflekterat betona denna föreställda likhet 
mellan mig och ungdomarna. Min sociala position som ung kvinna gav 
mig visst tillträde till ungdomarnas sammanhang. Däremot följde givet-
vis utslagsgivande skillnader, bland annat vad gäller utbildnings- och yr-
keserfarenheter/position, sociala erfarenheter, ekonomi, boende, socialt 
handlingsutrymme osv. Till detta kom också etnicitet upp som en vik-
tig gränsskapande markör som jag upplevde påverkade våra samtal och 
relationer. Exempelvis märktes en kategoriserings- och identifikations-
dimension i olika möten och samtal men också i form av dikotomiseringar 
av invandrare – svenskar som i samtal ofta kopplades samman med olika 
resurser och positioner.
 Ett exempel på hur etnicitet som typifiering synliggjordes i interak-
tionerna ges i följande samtal som utspelar sig i början av mitt fältarbete 
då jag sitter och fikar med tre tjejer från HA-klassen. Medan vi pratar 
vänder sig en av tjejerna om till de andra två och frågar dem om jag inte 
är ganska lik hennes turkiska kusin. ”Jo”, svarar den ena, ” fast hon är lite 
ljusare i hyn”. Den första tjejen konstaterar att ” jo visst men ändå, hon skulle 
ändå kunna vara en av oss”. På liknande sätt som flera av ungdomarna kom-
menterade min ålder och försökte placera mig mer som ”ungdom” än som 

”vuxen” tycktes min etnicitet utsättas för samma symboliska ”jämkning”. 
Några dagar senare, när vi talar om hur länge jag har bott i Stockholm, 

40 Jag var 27 år vid tiden för fältarbetet.
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så säger en annan tjej till mig att jag inte ser svensk ut, möjligen rysk el-
ler finsk men inte svensk. Liknande episoder pekar mot att en tillskriven 
etnisk tillhörighet eller kategorisering ibland kan bli betydande och som 
jag kommit att uppleva det, ibland bli betydande för vilket förtroende 
ungdomarna fick för mig. Jag uppfattar att dessa kategoriseringar och för-
sök till att (om)placera mig i etniska termer inte handlar om huruvida jag 
skulle kunna passera som turkisk, finländsk eller rysk. Istället tolkar jag 
att det handlar om försök till att hitta gemensamma kontaktytor där man 
inte skulle vara ”för mycket svensk” – en gränsdragning som visade sig bli 
viktig för många av ungdomarna.
 En annan detalj som visade sig vara betydande och som flyttade mig 
bort från ”den svenska kategorin”, var att min dåvarande sambo också 
var ”invandrare” och dessutom muslim. Detta tog ungdomarna, främst 
tjejerna, reda på relativt snabbt då de vardagliga diskussionerna rörde sig 
kring förhållanden, kärleksproblem och för flera av tjejerna även handlade 
om giftermål. En sådan information om min partner blev ibland en punkt 
som vävdes in i ungdomarnas presentation av mig inför andra och efter-
hand spreds den också till killarna, som återkopplade till denna i olika 
samtal. Mitt förhållande verkade också tas som legitimitet för att jag hade 
vissa erfarenheter av och förståelse för ”invandrarskapet”. På detta sätt 
tycktes (uppfattningen om) en gemensam erfarenhetsgrund, om än skör, 
byggas upp. Denna användes i olika sammanhang när frågan om invand-
rarskap kom på tal och den refererades ofta till i underliggande termer av 

” ja, men du/hon (jag) vet ju hur det är…” t ex när det handlade om släkt, resor 
till hemlandet eller problem på arbetsmarknaden.
 Den etniska kategorin gjordes, som jag upplevde det, på så sätt bety-
delsefull. I andra sammanhang användes en etniskt svensk kategorisering 
som någon form av kontrollfrågor och också som markering av olikheter. 
I vissa uttalande – såsom i en diskussion om boende där en av killarna 
säger till mig; ” jamen vaddå, du är ju svensk, du kan ju få lägenhet” – marke-
rades min ”svenskhet” som social position och vad den innebar för sociala 
fördelar och privilegier. I diskussionen om lägenheter var killarna i sam-
talet av uppfattningar att invandrare har svårare att få bostad eller endast 
kan få boende i dåliga områden i förorten. Vad jag vill säga är att möjli-
gen gjorde sådana påpekanden om olika handlingsutrymmen kopplat till  
sociala kategorier inte direkta avtryck i alla (intervju)samtal. Vetskapen 
om ojämlika positioner och en asymmetri i makt fanns emellertid latent 
och ibland kom dessa till ytan (jfr Sultana 2007).
 Frågan om ”svenskhet”, ”invandrarskap” och etniska positioneringar 
blev tydlig i vissa situationer och de beredde mig då och då vissa svårig-
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heter att hantera. Vad sådana situationer fört med sig är en påminnelse 
om att de samtal som förs, i t ex en intervjusituation, äger rum mellan 
positionerade aktörer. Vi försöker alltid att placera in personer i olika po-
sitioner/kategorier och försöker att uttolka vad de vill oss. Utifrån denna 
personbestämning värderar och tolkar vi inte bara den andre, utan också 
vilken information och vilka erfarenheter som man kan dela med denne 
andre; och om man kan dela samma förståelse och bli förstådd. I denna 
relation skapas också den specifika berättelsen. Vad jag vill betona är att 
sociala kategoriseringar och identifieringar spelar roll för vad som sägs, 
vilka versioner av berättelser som ges och vilka självpresentationer som 
görs. Att jag är/kategoriseras som svensk påverkar samtalen – detta blir 
mer tydligt i vissa diskussioner som jag återkommer till i de empiriska ka-
pitlen. I detta handlar det inte bara om vem eller vad just jag som enskild 
person är utan meningsskapandet och innebörden görs också utanför det 
enskilda mötet. I den mikropolitiska kontext som ramar in våra möten 
fylls olika kategorier med sociala innebörder.

frågor som skillnadsskapande?
Thomas Hylland Eriksen (1998:26) skriver att: ”I en mening skapas etni-
citeten av teoretikern när han eller hon går ut i världen och ställer frå-
gor kring etnicitet.” Denna medvetenhet har präglat mitt förhållande till 
ungdomarna och de frågor jag har ställt till dem. Jag diskuterade detta 
i tidigare avsnitt om hur urvalet av ungdomar i klasserna har skett. En 
aspekt är frågan om hur urval och kategorisering av studieobjekt går till. 
En annan är hur forskaren genom sina forsknings- och intervjufrågor bi-
drar till att skapa kategorier eller påkalla individens uppmärksamhet om 
en viss kategoris potentiella effekt. Genom en fråga kan man påvisa och 
implicera en viss kategori/position som kanske inte stämmer överens med 
respondentens självbild men som denne trots allt tvingas förhålla sig till 
genom att frågan har ställts.
 Forskningskategorier och forskningsresultat tar plats i individers upp-
fattningar om möjligheter. Detta blir tydligt i ungdomarnas berättelser 
om arbetsmarknadschanser, som jag särskilt berör i kapitel sex. I kapitlet 
möter vi bl a Selma och hennes kompisar i en diskussion om exkludering 
från arbetsmarknaden. I diskussionen om varför de antar att de kommer 
att möta diskriminering på arbetsmarknaden hänvisar Selma till under-
sökningar som visar på förekomsten av diskriminering. Selma menar att 
dessa undersökningar påverkar henne. Hon säger att: ”Det påverkar ju på 
så sätt att det blir så att man börjar fundera på det speciellt när man ser dom 
undersökningarna.” Farhågor om att hon kan drabbas av diskriminering 
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väcks av undersökningsresultaten. Detta visar att forskning gör avtryck i 
individuella möjlighetshorisonter och med detta följer att forskaren också 
har ett ansvar att beakta vilka kategoriseringar denne riskerar att upprätt-
hålla.
 Forskare måste samtidigt tillåta individen att formulera sin egen upp-
fattning och position, t ex genom att inte föregripa en kategorisering och 
tillskriva individer förmenta identiteter eller tillhörigheter. Det senare 
har jag varit uppmärksam på då det i mitt fall bland annat kommer till 
övervägandet om man ska resa frågan om diskriminering. Tidigare forsk-
ning kan ganska övertygande visa att diskriminering påverkar unga med 
utländsk bakgrund i karriären (Arai m fl 2000, de los Reyes & Wingborg 
2002, Ekberg 1997, Vilhelmsson 2002). Man kan dra slutsatsen att många 
unga upplever en vardaglig diskriminering eller underordning (Bunar 
2007, Knocke & Hertzberg 2000, Trondman & Bunar 2001, Räthzel 2006). 
Sådana erfarenheter blir rimligen då också relevanta att belysa i frågan 
om karriärskap. Men samtidigt som liknande erfarenheter går igenom i 
många undersökningar så behöver detta inte nödvändigtvis vara något 
som är aktuellt för de unga jag möter under mitt fältarbete.
 En viktig fråga har varit om och i så fall på vilket sätt den potentiella 
diskrimineringen skulle beröras. I bakhuvudet har jag haft frågan om hu-
ruvida jag som forskare skulle kunna göra mig skyldig till tillskrivna ste-
reotyper och kategoriseringar i etniska termer, likt vad Hylland Eriksen 
(1998) varnar för. Jag har därför undvikit att i intervjusituationerna med 
ungdomarna direkt resa frågan om etnisk bakgrund, ”invandrarskap” och 
diskriminering. Berättelser om ”invandrarskap” (t ex olika uppfattningar 
om effekterna av en etnisk kategorisering) och exkludering har i de flesta 
fall uppkommit antingen i ungdomarnas samtal under rasterna eller då 
de bryter in under lektionstid. När detta har inträffat upprepade gånger 
under fältarbetet har jag ibland därefter bett dem förhålla sig till och kom-
mentera detta i senare intervjuer. I andra fall har temat förts på tal av 
ungdomarna själv i intervjusituationen och då har jag ställt följdfrågor.

Bearbetning och tolkning av det empiriska materialet
Det intervjumaterial som samlades in under fältarbetet har transkriberats 
noggrant och tillsammans med fältanteckningar sedan kodats i teman 
som härletts ur materialet. Kodningen av materialet har skett genom ett 
växelvis fokus mellan del och helhet - mellan de individuella utsagorna 
och de framväxande tolkningarna/temana. Specifika och generella aspek-
ter har vaskats fram i kopplingar till varandra och efter hand fördjupats 
(jfr Alvesson & Sköldberg 1994, Ehn 1996). Kodningsprocessen kan på så 
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sätt ses som en cirkel- eller spiralformad process där tolkningarna bygger 
på varandra och efterhand leder mot nya insikter om de förhållanden som 
respondenterna ger uttryck för. 
 Vägledd av mina metodologiska och teoretiska perspektiv har jag riktat 
blicken mot hur aspekter såsom aspirationer, planer, positioner, identifi-
kationer, tid och rum uttrycks i berättelserna. Jag har studerat hur signifi-
kanta andra (t ex föräldrar) och generaliserande andra (t ex institutionella 
praktiker som skolan) figurerar i ungdomarnas berättelser. Jag har även 
riktat fokus mot hur publika narrativ och sociala normer syns i berättel-
serna. Kodningen bygger på likheter i de individuella berättelserna som 
jag på detta sätt funnit och på hur teman knyts samman eller över- och 
underordnas varandra i en relationell kedja. På samma sätt som liknande 
tendenser går att finna i berättelserna synliggörs också skillnader mel-
lan individuella berättelser. Framställningsmässigt har sedan ett urval av 
ungdomar, d v s deras berättelser, fått mer utrymme och företräde för att 
illustrera tendenser som också sammanfaller med andra berättelser i ma-
terialet. Läsaren får med andra ord bekanta sig mer med vissa ungdomars 
berättelser, medan andra inte syns i den slutliga texten. De tidigare ger 
däremot även röst till de senare, då de illustrerar likartade tendenser som 
går att finna mellan berättelserna.
 Utmaningen har varit att försöka hantera ofta fragmenterade, ibland 
motstridiga och nästan alltid komplexa och sammankopplade berättelser 
som samtliga rymmer flera dimensioner av frågan om karriärskapande. 
En berättelse kan ge flera analytiska bottnar och illustrera flera dilemman 
och frågor. Än svårare har dessa berättelser varit att ”hålla isär” framställ-
ningsmässigt för att försöka att göra dem läsbara. Samtidigt som ambitio-
nen givetvis har varit att göra de mångbottnade berättelserna rättvisa, så 
har framställningen tagit formen av tematiska avgränsningar. Detta för 
att bringa ordning och reda för läsaren och för att göra de analytiska reso-
nemangen lättare att följa i någon form av successiv ordning. 
 Ungdomarnas berättelser har också olika karaktär och beroende på 
sammanhang så kan ”samma berättelse” berättas på olika sätt, t ex bero-
ende på vem som är publik eller ”tredje närvarande” (Pripp 1999). Även 
behovet att, av en eller annan anledning, stärka en självpresentation gör 
att en berättelse kan berättas på olika sätt. ”Karriärberättelsen” består 
ofta av flera berättelser, som innehåller olika brott och hopp som justeras, 
förtydligas och revideras under berättandets gång. Flera korta berättel-
ser förmedlas under en tidsperiod och bildar tillsammans en helhet - en 
sammansatt bild som ofta är mer komplex än entydig. Beroende på berät-
tartillfället betonas vissa aspekter framför andra, vissa förhållanden om-



– 102 –

kapitel 3 – att studera berättelser

tolkas och beroende på sammanhang faller berättelsen in i olika publika 
narrativ alternativt ifrågasätter och gör motstånd mot sådana. 
 Ungdomarnas berättelser består på så sätt av en rad spår, flera skikt om 
man ska uttrycka det enkelt. Vid en analys kan man tolka det på så sätt att 
vissa skikt i högre utsträckning byggs upp av publika narrativ, andra skikt 
formuleras kring egna upplevda erfarenheter, medan ytterligare andra är 
uttolkningar av signifikanta andras upplevelser som man sedan infogar 
som sina egna. Alla skikten hänger visserligen samman men vid en ana-
lys kan man, beroende på frågeställning och intresse, rikta sökljuset mot 
vissa skikt och se dessa i ljuset av de andra. Ett exempel: i många av ung-
domarnas berättelser blir publika narrativ tydliga. Detta belyser jag bland 
annat i kapitel fyra. Sådana publika narrativ utgör ofta de inledande ra-
marna som ger en standardberättelse. När man sedan talar vidare syns 
brotten i sådana utsagor, då ungdomarna väver in egna erfarenheter. Till 
exempel kläs berättelser om karriärer i ordalag som faller inom de publika 
utbildnings- och individualiseringsnarrativ som tycks starka, medan när 
ungdomarna sedan går på djupet och börjar ge exempel från vad man själv 
upplevt och har erfarenhet av, så krackelerar denna bild och ersätts av 
andra pusselbitar. Det är också då som strukturella förhållanden synlig-
görs och erfarenheter som rymmer dimensioner av kön, klass och etnicitet 
blir synliga. Detta blir tydligt t ex i kapitel fem, där ungdomarnas berät-
telser fokuserar på föräldraaspirationer och föräldrarnas erfarenheter och 
där pekar på hur socioekonomisk position (social klass) speglas i individu-
ella utsagor.
 Med detta kapitels genomgång har jag försökt motivera mitt prin-
cipiella val att studera karriärskapet genom berättelser och diskuterat 
några av de problem och utmaningar som detta val reser. Berättelserna 
kan i någon mening uppfattas som ett slags reflektor som samlar in de 
ljussken som olika samhällsförhållanden och villkor genererar. Berättel-
ser säger också något om meningsskapande och identifikationer på in-
dividuell nivå. Efter denna genomgång ska jag i de sex följande kapitlen 
titta närmare på hur ungdomarna beskriver och tolkar sitt karriärskap.  



– 103 –

kapitel 4

Sannolika och önskade framtider 

studentexamen – avslutning i aulan
Aulan där alla avgångselever har samlats för studentexamens avslutnings-

firande är fylld av skratt och tjut från visselpipor. Alla elever verkar glada 

och uppsluppna. Snart ska de upp på de dekorerade lastbilsflaken och visa 

omgivningen att ”vi har tagit studenten, fy fan vad vi är bra!”. Eleverna på 

handels- och administrationsprogrammet (HA) prydde sitt lastbilsflak kväl-

len innan, så utanför väntar nu ett flak utsmyckat med ballonger, banderoll 

med klassens namn, björkkvistar och en stor turkisk flagga. Klassen har 

också enats om att ha en stor musikanläggning på flaket, som ska skötas av 

en discjockey. Dagarna innan har diskussionen förts om vilken färdväg man 

ska ta för de obligatoriska ärevarven. Flera av de andra klasserna har kommit 

överens om att man ska köra runt inne i förortens centrum. HA-klassen å sin 

sida vill satsa på att köra in till innerstan – det ”riktiga” centrumet. Resan 

in med ett fordon som bara får köra 40 km/h tar förvisso ganska lång tid 

har de räknat ut, men majoriteten i klassen menar att det är det värt. ”Vi 

vill inte köra runt och fira i förorten, utan vi vill fira på riktigt” betonar flera 

av ungdomarna. 

  Tjejerna i HA-klassen är lite vemodiga, riktigt snart kommer de att 
splittras från sina klasskompisar och den närmaste framtiden ter sig 
ganska oviss för dem. Jag sitter närmast bredvid Nizrin i aulan. Hon 
är lika glad som de andra klasskompisarna. Däremot är hon lite orolig 
för att hennes man inte ska hinna från jobbet för att ta emot henne på 
utspringet och så har hon bekymmer med att hon inte ”ser klok ut i 
studentmössa”. Tidigare på morgonen har hon trängts med Gabriella 
och Mariam på toaletten för att lägga det sista sminket och få den rätta 
snitsen på studentmössan. Det allmänna sorlet tystnar när rektorn framför 
sitt tal och en högtidlig stämning tycks infinna sig. När rektorn har nått 
halvvägs genom talet och just säger att ”… Nu ligger framtiden för era 
fötter. Jag vet att framtiden för en del innebär oro och osäkerhet, för 
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andra en stor spänning. Framtiden är full av möjligheter…”, vänder sig 
Nizrin om till mig och viskar: 
  ”Jag vet precis hur min framtid ser ut, alltså jag har hittat min man, jag 
är gift och jag har tagit körkortet, jag ska utbilda mig till hårfrisörska, sen 
skaffa en egen salong, skaffa barn. Sen då i framtiden köpa en lägenhet 
och sen när vi har ännu mer pengar köpa ett hus i ett fint, ett fint och 
lugnt område. Så ser min framtid ut!” 
  Sedan vänder hon sig om igen och lyssnar på talet av rektorn. Den 
livsplan som Nizrin viskar fram mitt under talet kan tyckas kristallklar. 

(Scen	från	studentexamen	för	eleverna	på		
handels-	och	administrationsprogrammet)

Detta kapitel fokuserar på ungdomarnas berättelser om sina val och vilka 
karriärer de ser framför sig. Nizrins korta berättelse under examensdagen 
är ett exempel på detta. I ungdomarnas berättelser intresserar jag mig för 
valets dynamik och hur det gestaltas samt vilka kritiska vändpunkter och 
övergångar som aktualiseras. 
 Jag har som ambition att sätta fokus på spänningen mellan olika fram-
tidsformuleringar och den kontext av strukturer och möjligheter ungdo-
marna rör sig inom. Detta leder mig in på mer teoretiskt initierade frågor 
om karriärskapet kopplat till (sociala) tidsdimensioner (Brannen & Nilsen 
2002a, b, Emirbayer & Mische 1998), ungdom som socialt konstruerad livsfas 
(Närvänen och Näsman 2004, 2007a, 2007b), vuxenblivande och övergångar 
dessa faser emellan (du Bois-Reymond & Stauber 2005, du Bois-Reymond 
1998, Skelton 2002). Jag fäster också uppmärksamheten på relationen mellan 
de personliga och publika narrativ (Somers 1992, 1994, Somers & Gibson 
1994) som syns i ungdomarnas karriärskapsberättelser. Detta är teoretiska 
verktyg med vars hjälp jag försöker sätta fingret på olika sociala påverkans-
processer som märks i de ungas berättelser om sina karriärval.
 I kapitlet introduceras läsaren för de två klasserna av ungdomar och får 
ta del av deras berättelser om karriärval. Vi kommer att få stifta ytterligare 
bekantskap med Nizrin, vars berättelser i senare avsnitt relateras till och 
förstärks av berättelser från klasskompisarna i HA-klassen. Efter en analys 
av HA-ungdomarnas berättelser följer ett avsnitt som beskriver ungdomarna 
på SE-programmet och hur de resonerar kring sina framtida val. 
 Klassen på Handels- och administrationsprogrammet förkortar jag till 
HA-klassen och med det följer att jag talar om ”HA-ungdomarna”. Klassen 
på Samhällsekonomiska programmet förkortar jag till SE-klassen och här 
talar jag om ”SE-ungdomarna”. Jag har valt att organisera vissa av avsnitten 

”klassvis” (programklasserna). I föreliggande kapitel är denna uppdelning 
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relevant bland annat då de berättelser som ungdomarna i HA-klassen ut-
trycker skiljer sig från SE-ungdomarnas. Skillnaderna framkommer i hur 
de uppfattar sitt handlingsutrymme, hur de formulerar sina framtider och 
sina möjlighetshorisonter. I andra avsnitt löper berättelserna från ungdo-
marna i de två klasserna samman i gemensamma analyspunkter, t ex när 
det handlar om institutionell och samhällelig påverkan på individuellt 
karriärskapande. Både skillnaderna och likheterna blir intressanta och 
illustrerar hur olika sociala utgångspunkter inverkar på val men också hur 
övergripande möjlighetsstrukturer och sociala normer sätter gemensamma 
ramar. Innan vi går över till dessa avsnitt vill jag först återvända till Nizrins 
berättelse för att med hjälp av den skissa upp de analytiska linjer som före-
liggande kapitlet centrerar kring. 

Framtider, tidsdimensioner och karriärskap
Nizrins framtidsplan, som den uttrycks i scenen som utspelar sig under 
examensdagen, kan tyckas innehålla alla beståndsdelar för ett möjligt 
lyckligt liv; en klar formulerad yrkeskarriär, familj och en plan för social 
mobilitet genom boendekarriär. Hennes korta berättelse kan betraktas som 
ett lifescript – en normativ, organiserande modell för hur ett idealt liv ska se 
ut (Frykman 1992). I detta script vävs den karriär som syftar till sysselsätt-
ning och försörjning – yrkeskarriären – samman med andra livsmål såsom 
parförhållande, barn, boende – livskarriären – vilket betonar betydelsen att 
se individens liv som en integrerad helhet (Hughes 1971, Närvänen 1994). 
Nizrin avslutar viskande med orden ”så ser min framtid ut”, innan hon vänder 
sig om och fäster uppmärksamhet på rektorns tal igen. Formuleringen låter 
i ögonblicket självsäker och självklar. Samtidigt är Nizrins ” jag vet precis…” 
en av flera tänkbara och parallella karriärformuleringar och identifikatio-
ner. Nizrin uttrycker här, såsom de flesta av ungdomarna i studien, vad 
Hodkinson m fl (1996:68) skulle kalla för ”the latest chosen future”. 
 För många av ungdomarna sker större eller mindre förändringar i vad 
man har siktet inställt på. Formulerade karriärvägar byter riktning, vä-
gen kröker sig och avtagsvägar visar sig. Val omformuleras, betvivlas eller 
förstärks. Beroende på händelser i vardagen är talet om ”min framtid” mer 
eller mindre tydligt. Dessa vardagliga omprövningar och omförhandlingar 
av karriärval mot framtiden gör det analytiskt meningsfullt att tala om 
ungdomarnas berättade framtid i pluralform. I Bjurwills (1986) mening 
kan ”framtiden” delas upp i fem olika delar: 
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Den framtid som är sannolik behöver inte vara den enda som är möjlig. Den 

framtid som är möjlig behöver inte vara den enda tänkbara. Vi kan tänka 

oss framtider som kan vara mer eller mindre omöjliga. Alla dessa framtider 

behöver i sin tur sedan inte vara önskade framtider. Kanske bara en enda av 

de sannolika, möjliga och tänkbara framtiderna är den önskade framtiden. 

Slutligen, den framtid som förverkligas, som blir den verkliga framtiden, kan 

bli något helt annat än den framtid vi tänkt oss eller önskat oss.” (Bjurwill 

1986:11)

En sannolik framtid, en möjlig framtid och en tänkbar framtid är sådana 
framtider som vi kan tänka oss fram till. Den önskade framtiden är däre-
mot ingen som vi bara kan tänka oss fram till, den önskade måste vi också 

”känna” oss fram till i meningen värdera och prioritera. Den förverkligade 
framtiden kan vi inte bara känna eller tänka oss fram till utan den måste 
vi arbeta oss fram till (Bjurwill 1986:11). 
 Med inspiration från ett narrativt perspektiv kan man säga att de olika 
framtiderna också visar på olika självpresentationer, sociala identiteter 
och positioneringar (Somers 1992, 1994; Anthias 2002, jfr Goffman 1974). 
Gestaltningen och formuleringen av de olika framtiderna säger också nå-
gonting om tolkningar av de sociala sammanhangens möjlighetsstrukturer, 
d v s vilka möjlighetshorisonter man ser framför sig (jfr Hodkinson m fl 
1996). I Bourdieus (1993, 1999) mening låter framtidsformuleringarna oss 
också veta något om kapitalformer och habitus. 
 I analysen av de olika framtiderna kan frågor resas; bland annat varför 
vissa framtider skattas som önskade men inte sannolika, varför sannolika 
framtider inte ses som önskade, hur tänkbara framtider omvandlas till san-
nolika framtider och vilka strategier som formuleras med ambition att skapa 
en förverkligad framtid av en önskad framtid. Dessa frågor återkommer jag 
på olika sätt till i avhandlingens samtliga kapitel. Frågorna kopplas samman 
med ytterligare frågeställningar om hur social klass, kön och etnicitet i olika 
sociala sammanhang samspelar med de olika framtidsuttrycken.
 Vad Nizrin förmedlade under rektorns tal på examensdagen kan tolkas 
som ett uttryck för både en sannolik och en önskad framtid som är uppdelad 
i olika steg mot en förverkligad framtid. Nizrin vill utbilda sig till frisör, 
med mål att en dag starta egen salong. Framtidsformuleringar kan ändras 
över tid och beroende på i vilket sammanhang de uttrycks. De revideras 
även allt eftersom nya erfarenheter fogas in i den personliga berättelsen. 
Som självpresentationer betraktade följer framtidsformuleringarna också 
mönstret att publiken och berättelsens kontext spelar in i vad som (över/
under-)kommuniceras och framhävs utifrån olika syften (Goffman 1974). Så 
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omformuleras också delar av Nizrins karriärskapsberättelse. Om vi lämnar 
examensdagen och blickar bakåt några månader sitter jag och Nizrin i ett 
tyst rum på biblioteket i XXX. I denna förort gör hon sin arbetsplatsförlagda 
utbildning (APU-praktik) i en matbutik. Jag har kommit och hälsat på henne 
och vi har tagit en fika innan vi satt oss för intervjun. Mycket av intervjun 
handlar om Nizrins praktikplats, eftersom hon är väldigt missnöjd med 
den. Det var inte alls vad hon hade tänkt och mycket av det vi diskuterar 
den eftermiddagen tycks genomsyras av ett stråk av missnöje. Just nu är 
Nizrin trött på att bara arbeta i butik och hon längtar tillbaka till skolan. 
Detta blir också synligt i intervjun när vi kommer in på ämnet vad hon har 
för planer efter studenten:  

Jag tänkte så här att, ’ jag tänker inte plugga vidare, jag tänker jobba’, och 
sen när man jobbar då tänker man att ’men jag vill tillbaka till skolan.’ 
Man vet inte liksom riktigt vad man vill göra. Sen när man säger ’hellre 
sitter jag hemma’ och sen när man har suttit två dagar hemma så blir man 
uttråkad på det. Jag är en sån person, jag kan bli lätt trött på allt, jobb och 
sånt, skola. Därför har jag lite svårare att tänka så att nu ska jag utbilda 
mig till läkare, eller jurist eller advokat eller nåt. Det kan bli svårare. Men 
bara man senare kanske har intresse för att plugga så gör man det. Om 
jag har intresse för nånting väldigt mycket, då gör jag det alltid. Som t ex 
nu när jag bestämde mig för att ta körkortet och fixade det. Men jag skulle 
inte vilja jobba som vanlig säljare i butik i flera år, som framtidsjobb skulle 
jag aldrig kunna tänka mig nåt sånt, bara kanske några år.” 

Som självpresentation betraktad speglar Nizrins berättelse en egenvärdering 
av hur hon är som person. Denna bedömning måste ses som specifikt kopplad 
till vad hon föreställer sig att olika karriärer kräver. Här formulerar Nizrin  
en rad tänkbara framtider och värderar sannolikheten i dessa mot hur hon 
bedömer sin egen kapacitet och intresse. De sannolika och tänkbara fram-
tiderna och de tidshorisonter (Nilsen 1999) de rör sig inom tycks variera 
beroende på socialt sammanhang, vilken position hon befinner sig i och de 
erfarenheter hon gör i denna. Yrket som butiksbiträde, som hon nu provar 
under sin APU, är för Nizrin inget framtidsarbete. Möjligen kan hon arbeta 
med det under en begränsad tid. Att studera vidare är ett alternativ som 
läggs på framtiden i hopp om att intresset ska infinna sig. 
 Nizrins berättelse tydliggör därmed hur det i karriärskapet byggs in en 
tidsdimension (Brannen & Nilsen 2002a, b, Nilsen 1999). Tid, betraktat som 
en social dimension, blir en viktig bakgrund för analysen i detta kapitel.  
En individs tidsperspektiv påverkar oundvikligen (talet om) karriärskap 
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och det säger också något om den sociala kontexten (Emirbayer & Mische 
1998). I studien förhåller jag mig till de tidsdimensioner som ungdomarna 
uttrycker – som i Nizrins fall hur olika temporala innebörder skapas, hur 
tiden beskrivs, värderas och organiseras i relation till olika framtidsalter-
nativ (jfr Närvänen & Näsman 2007b:72). Jag problematiserar i kapitlet 
dessa tidsdimensioner i relation till teoretiska resonemang kring livsfaser, 
val och karriärskap. Med dessa analytiska utgångspunkter i bakhuvudet 
kan vi gå vidare till Nizrins klasskompisar, ungdomarna i HA-klassen, och 
deras berättelser om karriärval.

Ungdomarna i HA-klassen – Ambivalens och  
alternativa framtider

Dagen innan tilldelningen av praktikplatser (APU-platser) för HA-eleverna 

diskuteras eventuella platser livligt under lektionerna. På en lektion säger 

Tahir till läraren Lena som är ansvarig för APU-platserna: ”Jag har sökt på 

bilfirma, och i andra hand bank eller kontor. Om jag inte får det utan får 

plats i en butik, till exempel livsmedel så kommer jag inte att ta det. Då 

kommer jag istället att strunta i min APU för att jobba som vanligt på mitt 

extraarbete på xxx [namn på livsmedelsbutik]. Jag vet att jag förstör mina 

betyg, men jag tänker inte jobba på nån skit-APU där jag inte vill vara!” 

Klasskamraten Gabriella hör diskussionen och säger till Lena att samma sak 

gäller henne. Om hon får APU i någon butik som hon inte vill ha så kan hon 

lika gärna strunta i APU:n och jobba på sitt extraarbete i stället. Både Tahir 

och Gabriella har fått extraarbete i de livsmedelsbutiker där de praktiserat 

under årskurs två. Bägge har butiksarbetat extra i flera år. Lena försöker 

lugna dem och säger att de inte ska ta ut någon besvikelse i förskott. Hon 

ska göra så gott hon kan. Hon meddelar att eleverna kommer att få veta sin 

APU-plats nästföljande skoldag. Då ska Lena ha ett individuellt samtal med 

var och en av dem ”så att det känns bra för alla”.

(Scen	från	lektion	i	HA-klassen.)

Under den sista terminen på gymnasiet genomför ungdomarna sin 10 veckor 
långa praktikperiod. Den arbetsplatsförlagda utbildningen (APU) syftar till 
att ge elever en inblick i arbetslivet och ska utgöra en pedagogisk länk mellan 
praktik och teori. Dessutom fylls praktikplatsen med förväntningar som går 
utöver den avgränsade praktikperioden. Ungdomarna hyser förhoppningar 
om att APU-platsen kan vara en fot in på arbetsmarknaden och möjligen 
ge en anställning efter examen. Dessa förhoppningar understöds också av 
lärarna som framhåller att platserna blir ett viktigt steg in på arbetsmarkna-
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den och att de också kan generera en anställning efter skolan. På så sätt kan 
praktiken bli viktig för karriärskapet i vidare bemärkelse. Tahirs bekymmer 
om APU-platsen kan ses i ljuset av detta. Resonemanget kring praktikplat-
ser ger också inblick i ungdomarnas uppfattningar om olika karriärval. Av 
denna anledning väljer jag att inledningsvis låta läsaren bekanta sig med 
HA-ungdomarna via denna beskrivning av APU:n. Därefter går analysen 
vidare till hur de talar om (övriga) karriärval inför framtiden. 
 Ungdomarna har några veckor tidigare fått ge önskemål om vilka APU-
platser de önskar. Denna önskelista vidarebefordras därefter av lärarna till 
en central enhet som arbetar gentemot flera gymnasieskolor med att till-
godose skolorna med platser. Läraren får därefter av den centrala enheten 
en klassuppsättning med APU-platser som i möjligaste mån är sagd att 
matcha önskemålen – givetvis utifrån utbudet av platser. Därefter är det 
upp till den enskilda läraren att så gott det går tilldela eleverna platser.41 
 Vilka platser anser då ungdomarna vara ”bra platser”? ”Önskelistan” över 
APU-platser visar att många av dem i första hand vill vara i en bank, postkontor, 
kontor, försäkringskassa, ekonomiska avdelningar eller arbeta med reklam 
och marknadsföring. Några av killarna vill också arbeta som säljare av teknik 
eller bilar, ”större försäljningsjobb” som de beskriver det. En del av dem säger 
att de vill ha ett ”kostymjobb” eller ett arbete där man får ha ”fina kläder”. 
Andra skriver i sina önskemål att de vill komma på en arbetsplats som är ren 
och har bra miljö. Nästintill samtliga ungdomar poängterar också att de inte 
vill arbeta med livsmedel eller kläder, alternativt att de sätter sådana platser 
i sista hand. Det tydliga mönstret är att majoriteten av ungdomarna vill vara 
på arbetsplatser som sysslar med mer administrativa uppgifter. Denna ”öns-
kelista” över platser säger också något om ungdomarnas framtidsaspirationer 
och önskade framtider. Detta kommer vi att se framöver när vi möter HA-
ungdomarnas individuella berättelser.

Den dag då det äntligen är dags för eleverna att få reda på praktikplatserna 

verkar alla nervösa och ”surriga”. Lena säger till klassen att hon vill tala med 

eleverna en och en. Så snart som Lena lämnat klassrummet bildas små grupper 

där alla börjar prata om vilken plats man ska få och om vad man kommer att 

göra om man inte blir nöjd. Asad skriker till Ali: ”Tänk om du får livsmedel, 

vilket straff”. Han avslutar med ett skratt. Många av klasskamraterna skrattar 

också. Khalid har fått reda på sin praktikplats av Lena innan lektionen. Han 

skriker till de andra i klassen: ”Jag vet att ingen kommer att få administrativa 

jobb, bank eller försäkringskassa, Lena har inga såna platser”. Det syns att 

41 Se vidare Lundqvist 2007a
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Khalids information upprör hans klasskompisar. Ali svarar med att upplysa, 

vad som i och för sig tycks vara allmänt känt bland ungdomarna, om att det 

förra året fanns sådana platser, så varför skulle det inte finnas detta år? Tahir 

går ut för att tala med Lena. När han kommer tillbaka är han besviken och 

säger att han har fått plats i en sportbutik. Han har inte accepterat platsen. 

Kanske finns det en chans att han får komma på Försäkringskassan: ”Lena sa 

att hon skulle kolla upp det”. Därmed har Tahir ännu inte gett upp hoppet om 

en ”bra” praktikplats. Därefter går Omed ut och kommer tillbaka svärandes 

och säger något på turkiska plus ordet ”XXX” [namn på livsmedelsaffär] och 

de andra skrattar. Gabriella ställer sig upp och med klasskamraterna runt om 

sig spelar hon upp en sketch där hon med överdrivna kroppsrörelser tycks 

illustrera hur Omed går och plockar upp varor i hyllorna och hur kunder kom-

mer och frågar ”var finns sylten?”. Alla skrattar åt denna parodi som tydligt 

ger exempel på en gemensam värderings- och tolkningsram ungdomarna 

emellan. Inom denna ram ger de uttryck för var de inte vill arbeta. 

  När det blir Gabriellas tur stannar hon ute ganska länge. Gabriella hade 

satt bank eller marknadsföringsbyrå som önskad plats. När hon kommer 

tillbaka säger hon med besviken stämma: ”Jag visste det…”. Luften tycks ha 

gått ur henne. Även hon har fått plats i en sportbutik. Hon säger: ”Lena för-

söker att övertala mig genom att fjäska, hon säger att dom på praktikplatsen 

har specifikt sagt att dom behöver en duktig tjej och att Lena då tänkte på 

mig och att jag skulle passa bäst av alla. Men jag vill inte stå i xxx [namn på 

sportbutiken]”. Trots att Gabriella för bara en kort stund sedan skämtat med 

Omed om hans plats, hörs inga retningar utan flera av klasskompisarna visar 

sympati med Gabriella i hennes besvikelse. 

  Därefter är det Mariams tur att tala med Lena. Precis som Gabriella 

hade även hon önskat bank som förstahandsval. När Mariam kommer in igen 

berättar hon att hon har fått två platser att välja mellan. Ett fördelaktigt läge 

kan tyckas, men ingen av platserna är egentligen vad Mariam önskat. Hennes 

val står nu mellan en mindre klädaffär eller ett större möbelvaruhus. Lena 

gav henne lite betänketid och Mariam börjar genast resonera med Gabriella 

och Nizrin vad som kan vara bäst. Det gäller att vara strategisk, och Mariam 

säger att hon måste tänka på var det finns störst chans att få jobb efteråt 

och störst utvecklingsmöjligheter. Till sist säger Mariam att hon nog ska 

välja det större möbelvaruhuset, eftersom det där finns bättre möjligheter 

för anställning och vidare karriär: ”det är ett val för framtiden även om det 

kanske inte är roligast just nu”, säger hon.

  En efter en går ungdomarna ut till Lena för att få sin APU-plats tilldelad. 

När de kommer tillbaka in i klassrummet förhörs de genast av klasskamraterna 

om platsen. Det är lätt att konstatera att de flesta spelar ut en besvikelse 
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över sin plats och att det snart skapas ett allmänt missnöje. Allt eftersom fler 

och fler kommer tillbaka in igen med en plats i butik eller motsvarande, så 

skapas en besviken och uppgiven bekräftelse på att Khalid faktiskt hade rätt 

i att det inte skulle utdelas några ”bra” platser. Efter att alla i klassen blivit 

tilldelade sina platser konstaterar ungdomarna snabbt att samtliga har fått 

platser i klädbutiker, sportbutiker, kiosker, livsmedelsaffärer, storköp eller 

detaljbutiker, nästan identiska platser som tidigare år. Arbetsuppgifterna 

handlar också om butiksarbete (”på golvet”) och inte om administrativa 

uppgifter. Endast de två tjejer som önskat klädaffärer har kunnat få sina 

önskemål tillgodosedda men dessa två är ganska tystlåtna om detta. Deras 

uppfattningar passar inte riktigt in i den gemensamma karriär- och aspira-

tionsberättelse som resten av klasskompisarna tillsammans byggt upp. 

(Scen	från	lektion	i	HA-klassen)

Ovanstående scen som utspelar sig kring ungdomarnas tilldelning av APU-
platser speglar en inställning till framtida karriärer – olika sannolika, öns-
kade och icke-önskade framtidsalternativ – som återkommer i ungdomarnas 
senare berättelser. Främst illustrerar ovanstående scener en gemensam 
och återkommande berättelse om var ungdomarna ”inte vill hamna”. I 
klassrummet förstärks rimligen denna gemensamma berättelse genom 
den delade referensram som ungdomarna bygger upp och inom vilken de 
ger uttryck för besvikelser och förhoppningar som understöds och känns 
igen av klasskamraterna. I ungdomarnas individuella berättelser i senare 
sammanhang återkommer denna referensram. 
 I HA-ungdomarnas individuella berättelser ringas ett rum fyllt av olika 
alternativ in. Det sträcker sig från butiksarbete till vidare studier. ”Att stå 
i butik och slita hela livet” är totalt uteslutet för ungdomarna i HA-klassen. 
Besvikelsen vid tilldelningen av APU-platser måste ses mot bakgrund av 
denna aspirationsnivå. Enklare butiksarbete är den position utifrån vilken 
de tar sats och i berättelserna tar de sig bort från denna. De tycker sig redan 
kunna ”arbeta på golvet” och många uttrycker en rädsla för att hamna där 

”hela livet” och sakna utvecklingsmöjligheter. 
 Möjligheten att utvecklas, att ta sig uppåt och få mer kunskap betonas 
starkt. De önskemål som uttalades i samband med utdelningen av APU-
platserna kan ses som exempel på detta. Besvikelsen över APU-platserna 
blandas med en besvikelse över programmet i dess helhet, sannolikt förstärker 
dessa besvikelser varandra. Det är också möjligt att besvikelsen över APU:n 
färgar inställningen till programmet i helhet. Många av ungdomarna ut-
trycker också att nivån på programmet inte motsvarar deras förväntningar. 
Nu med facit i hand saknas administrationsdelen och programmet handlar 
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bara om service. Deras kritik att programmet riktar sig nästan bara mot 
service och i mindre utsträckning mot administrativa yrken, pekar på att 
de tycks ha högre yrkesanspråk inför framtiden.
 Majoriteten av ungdomarna har erfarenhet av olika former av butiksar-
bete både genom APU-praktik och extraarbeten. De flesta har haft extraar-
bete under hela sin gymnasietid, främst inom livsmedels- eller klädbutiker. 
Med praktikplatserna har man nu kommit till en punkt där man fått nog 
av sådana arbeten. Strategierna för att i framtiden ta sig ifrån butiksarbete 
ser dock olika ut mellan ungdomarna och störst skillnader är det mellan 
tjejernas och killarnas framtidsplaner. Killarna i klassen är de som ger ut-
tryck för mest missnöje med programmets nivå. Detta kan möjligen ha att 
göra med att tjejerna är de som är inställda på att man måste studera vidare 
om man ska få specifik utbildning i till exempel administration. Samtidigt 
säger de flesta, något motsägelsefull, att de inte ångrar sitt gymnasieval. 
Man säger att HA-programmet gör det möjligt att gå direkt ut i arbetslivet. 
Samtidigt är vägen öppen för vidare utbildning. Denna inställning återfinns 
hos både tjejerna och killarna, även om det är tjejerna som ser den senare 
vägen som mer relevant. De har alla inställningen att gymnasieprogrammet 
egentligen inte spelar så stor roll för den framtida karriären då man alltid 
kan ändra sig.
 Vad de unga i HA-klassen har gemensamt är det sätt på vilket de laborerar 
mellan olika framtider som ”reservplaner”. Tjejerna säger i större utsträckning 
att de vill satsa på någon form av vidareutbildning. Mariam, en av Nizrins 
närmaste kompisar, kom att praktisera på ett större möbelvaruhus där  
det finns möjlighet till arbete efter examen. Det är inte Mariams dröm-
arbete, men kedjan är så pass stor att det kan finnas utvecklingsmöjligheter 
inför framtiden resonerar hon. Samtidigt väger hon olika alternativ mot 
varandra: 

Eee, jag vet inte… faktiskt så sa jag så här för ett tag sedan innan praktiken, 
att ’usch, efter skolan ska jag inte plugga mer, jag ska jobba och inte plugga 
mer’. Men nu efterhand, efter jag har stått här i fyra veckor så känns det 
så här att ’nää, jag kanske ska plugga vidare’. Men jag visste ju att den här 
tanken skulle komma också, och då sa jag så att man måste ju bli sugen på 
att plugga igen och nu när jag tänker efter, varför stå bara såhär… efter 
skolan om inte jag ska plugga nåt mer, säg att jag skulle få jobb här, ska 
jag stå såhär i butik varje dag? Dag in och dag ut, resten av livet? Det går 
inte, det går inte, nej, nej… jag måste göra nåt med mitt liv…

Beroende på nya erfarenheter, positioner och på vilket tidsperspektiv som 
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anläggs, ett lång- eller ett kortsiktigt, görs olika avvägningar om tänkbara och 
icke-tänkbara framtider (jfr Närvänen 1994). I likhet med Nizrin kan Mariam 
tänka sig en universitetsutbildning men hon vet inte riktigt vad som finns el-
ler vad hon skulle vilja bli. Universitetsvärlden känns väldigt främmande för 
henne. Trots det betonar Mariam att utbildning är väldigt viktig. 
 Ett alternativ till universitetsutbildning för Mariam är privata utbildningar 
inom frisk – eller skönhetsvård. Sådana utbildningar kostar däremot pengar, 
något som Mariam skulle vara tvungen att spara ihop genom att arbeta i butik 
några år. Mariam är, i likhet med Nizrin, rädd för att ”fastna” i butiksarbete och 
poängterar att ett sådant i så fall skulle vara tillfälligt. Här kommer återigen 
talet om tid in som en avgörande och avgränsande variabel i termer av tillfälliga 
arbeten. Mariam säger: ”Även om man säger att ett, två år och så sen helt plötsligt 
så har det gått fem och så har man fastnat där, ’oj’. Och sen så vänjer man sig vid det 
vanliga…”
 Gabriella är kompis med Mariam och Nizrin och hon är den av tjejerna 
som tycks mest övertygad om att hon ska vidareutbilda sig. Hon funderar på 
att antingen gå en privatutbildning till hudterapeut eller en ettårig högsko-
leutbildning till tandsköterska. Hennes syster studerar på universitetet och 
är tillsammans med modern den som uppmanar henne att studera. Trots 
osäkerheten om hon verkligen vill eller tror sig fortsätta med någon form av 
vidareutbildning betonar hon med kraft, liksom hennes två tjejkompisar, vikten 
av Utbildning. På så sätt formuleras utbildning som en önskad framtid. 
 Killarna i HA-klassen tycks inte i lika stor utsträckning se någon form  
av vidareutbildning som ett alternativ. Killarna är inte omedvetna om det värde 
som tillskrivs utbildning men de resonerar som så att de inte sett några som  
gått en studieförberedande utbildning få arbete. Inte heller har de sett univer-
sitetsstudier ge avkastning. Två av killarna, Omed och Tahir, diskuterar:

Tahir: Dom som har läst Natur, vi ser hur dom moppar och städar på 
sjukhus.
Omed: Ja, det är många typ, vad heter det, i många tidningar att dom 
har sagt att, okey dom andra utbildningarna dom kanske är bättre  
för framtiden men just handel det ger ju nästan jobb direkt. /…/ Dom flesta 
dom får… läkare dom får plugga i 20 år till, det är så, det finns överläkare 
som pluggar fortfarande… Dom kanske vill nå sitt mål, men ska man 
plugga hela livet, eller? Det går inte…  

I HA-klassen tycks tidshorisonten kortare för killarna än för tjejerna. Detta 
gör att investeringar, såsom utbildning, vars slutmål ligger långt fram i tiden 
blir svårmotiverade för killarna. Killarnas dialog visar hur de förhåller sig 
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till framtiden och hur de är överens med den publika uppfattningen att 
andra (studieförberedande) utbildningar kanske är bättre för framtiden. 
Men fördelen med HA-programmet är att det ger omedelbart arbete. De tar 
läkarstudier som exempel och avslutar det med att ifrågasätta hur mycket 
man ska ge för att nå sitt mål. 
 När Tahir pratar om sina planer så är utveckling och intresse något 
som är viktigt. Hans stora intresse är bilar och hans drömarbete är att 
arbeta som bilförsäljare, någon form av ”större och finare försäljningsjobb som 
också handlar om marknadsföring och sånt”, som han själv säger. Han vill ha 
ett arbete där man kan utvecklas och vidareutbilda sig internt: ”Jag vill ha 
utbildning, jag vill inte bara stå och lära mig sälja dojjer ’dom har dämpning bak, 
fram…’. Jag bryr mig inte om det där, jag vill ett snäpp högre än det där.” 
 En framtida vision är också att arbeta som egenföretagare inom  
bilbranschen. Detta är något som han delar med sina två närmsta kom-
pisar Omed och Khalid. En sådan önskad framtid tycks dock fyllas med 
tvivel och Tahir formulerar andra, mer sannolika framtider. För Tahir 
tycks en mer sannolik framtid vara att inom familjen starta eget företag i 
restaurangbranschen. Denna reservplan delar han med flera av sina kill-
kompisar i klassen. När Tahir är klar med lumpen tror han att han och 
fadern tillsammans ska starta ett kafé eller restaurang, vilket hans far 
drivit tidigare. Tahir tycks splittrad inför denna framtid. Enligt både han  
själv och hans far är restaurangen bara ett reservalternativ som finns i 
bakgrunden av den önskade framtiden. Också kompisen Khalid säger 
att han skulle vilja arbeta med ”större försäljningsjobb” och helst som 
egenföretagare. Samtidigt säger han att han kanske ska studera i framti-
den. Men även för Khalid är eget företagande inom restaurangbranschen  
ett reservalternativ. Spänningen mellan eget företagande som antingen 
reservalternativ/skyddsnät eller önskad framtid återkommer jag till i se-
nare kapitel.  
 Tjejerna och killarna i HA-klassen förenas i formuleringar av icke-
önskade framtider – d v s de berättelser som handlar om ”att slita i butik 
hela livet”. Mellan icke-önskade och önskade framtider placerar de in mer 
eller mindre sannolika och tänkbara framtider. Exempelvis så framställer 
tjejerna högskoleutbildning och även annan typ av vidareutbildning som 
en önskad framtid samtidigt som berättelserna också bär på andra tänkbara 
och sannolika framtider. De senare handlar bland annat om service- och 
butiksarbete. Killarna har inte i lika hög grad vidareutbildning som en 
önskad eller tänkbar framtid. HA-tjejerna är de som formulerar flest tänk-
bara framtider. Det kan signalera om många valmöjligheter men kan också 
innebära ett dilemma i att man har svårt att orientera sig mot vad man 
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ska ”satsa på”. Ungdomarna uttrycker alla att HA-programmet rymmer 
en bred potential till olika framtider, vare sig det handlar om arbete direkt 
eller vidare studier. Möjligen är det denna uppfattade bredd som speglas 
i den ambivalens mellan olika alternativa framtider som ungdomarna ut-
trycker. 
 Framtiderna formuleras utifrån ungdomarnas egna tidigare erfarenhe-
ter av arbete och på detta sätt blir de pragmatiskt rationella överväganden 
(Hodkinson & Sparkes 1997, Hodkinson m fl 1996). Gemensamt för ung-
domarna är att de alla har arbetslivserfarenheter och det blir tydligt hur 
sådana erfarenheter påverkar hur de skattar och formulerar sina framtida 
val. Butiksarbete är de välbekanta med, både genom extraarbete och genom 
praktikplatser. De säger att de har kompetens inom detta område och betonar 
att de vill nå högre, att de vill utvecklas och ha möjlighet till avancemang. 
Killarna har genom familjen och eget arbete erfarenhet av eget företagande 
och detta uttrycks också som ett (reserv-)alternativ för dem. Valen formuleras 
alltså inbäddade i ett socialt sammanhang – där både familjen, arbetslivet 
och skolan påverkar - och genom sociala erfarenheter.
 Att tid blir en dimension i karriärskapet speglas tydligt i ungdomarnas 
berättelser. Exempelvis Nizrins, Mariams och Gabriellas närmaste och 
avgränsade framtid kan tänkas inbegripa samma butiksarbete som de just 
nu är trötta på. De kan tänka sig att arbeta i butik i några år, arbetet blir 
ett steg på vägen eller en form av temporär reservplan att falla tillbaka på. 
Men som framtidsarbete med stor F är det uteslutet. Ungdomarna placerar 
på detta sätt de sannolika, möjliga, tänkbara och önskade framtiderna 
utefter en tidsaxel i framtiden (jfr Nilsen 1999, Emirbayer & Mische 1998). 
Sannolikheten i framtidsalternativ tycks samspela med tidsavstånd, de 
alternativ som är sannolika är också de som formuleras som närmast i tid. 
De alternativ som bara är tänkbara, möjliga eller önskade placeras längre 
fram i tiden, ”om några år”. Framtiden styckas upp på så sätt att olika al-
ternativ relateras till olika tidshorisonter (jfr Närvänen 1994). 

Ungdomarna i SE-klassen – vidareutbildning  
självklart och ett måste

rutter på studentmässan
Klassföreståndaren för SE-klassen har några dagar tidigare på sin lektion 

informerat eleverna om SACO:s stora studentmässa. Han har uppmanat 

de som är intresserade av en högskoleutbildning att gå dit för att orientera 

sig. Torsdagens lektioner efter lunch är inställda och eftermiddagen är vikt 
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åt detta evenemang. De flesta ungdomarna i klassen formerar små grupper 

och beger sig till mässan. Ett fåtal ser det istället som ett tillfälle att smita 

iväg och ta eftermiddagen ledig. Jag slår följe med Selma, Serkan, Osman 

och Linda. Selma och Serkan, som är ett par sedan två år tillbaka och också 

pratar om en framtid tillsammans, börjar bråka på vägen dit. Serkan säger 

att han inte orkar gå på mässan utan tänker skolka. Selma blir irriterad över 

att han inte visar något intresse för sin framtid och hon säger att mässan 

är ett bra tillfälle att få information om det mesta. Både Selma och Serkan 

säger att de vill studera efter gymnasiet. Deras kompisar Osman och Linda 

vill samma sak. Av de fyra vännerna är det Selma och Osman som är mest 

bestämda vad de vill studera medan Serkan är något obeslutsam. Linda säger 

att hon ska studera vidare, givetvis, men att hon överväger att först ta ett 

sabbatsår för att fundera över vad hon vill bli. Selma kan inte övertala sin 

pojkvän att följa med på mässan, utan Serkan avviker på vägen dit. Väl inne 

försöker Selma, Osman och Linda att hålla ihop och samsas om färdrutten. 

  Mässan är ett hav av montrar och ett myller av ungdomar och på flera 

håll dånar musik från utbildningsmontrarna. Flera utställare försöker dra 

ungdomarnas uppmärksamhet till sina utbildningar med hjälp utbildnings-

broschyrer som toppas med godis, tävlingar och reklamprodukter. I detta 

marknadsmyller uppstår snart diskussion om vad Osman, Linda och Selma 

ska inrikta sig på. Osman är bestämd på att han vill söka upp och ta infor-

mation från Handelshögskolan, Stockholms universitet, Uppsala universitet 

och därefter Polishögskolan. Han är väldigt målinriktad och anhalterna på 

mässan speglar i fallande ordning hans studieval inför framtiden. Programmet 

ifråga är civilekonom. Selma delar Osmans intresse, förutom Polishögskolan 

som Osman har som ett fjärde alternativ. 

  Linda blir sur på sina två kompisar och deras snabba, målmedvetna 

kryssande genom montrarna: ”Jag vet ju inte vad jag vill exakt, så varför kan 

vi inte se allt och ta det lugnare.” Linda verkar bli än mer irriterad på Osman 

när han frågar om hon verkligen inte vet vad hon vill göra. På detta svarar 

Linda att hon faktiskt inte vet det riktigt, men hon vill inte stressa utan 

kanske ta ett sabbatsår och sen plugga. Trots att Linda inte vill gå samma 

rutt som sina vänner följer hon ändå med dem, det är bättre än att gå själv. 

Selma följer med Osman till Polishögskolans monter och tar information där 

till Serkan. Hon berättar att Serkan vill läsa till lärare eller polis. Selma snap-

par upp information från polishögskolans representant som rekommenderar 

att den sökande gör något annat direkt efter gymnasiet, t ex arbetar med 

människor. Hon får också veta att den bästa åldern att söka in är cirka 23 år. 

Med denna information blir hon än argare över att Serkan inte är med och 

lyssnar på vad hon bedömer som relevant information för honom. 
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  Efter några timmar är Osman, Selma och Linda färdiga. De är trötta och 

släpar på flera påsar som innehåller informationsmaterial, tunga broschyrer. 

På väg från mässområdet möter vi Afir och Sukur. De jämför sinsemellan 

sina uppfattningar om mässan. Afir och Sukur har också samlat på sig en del 

informationsmaterial. De håller med Linda om att det var förvirrande och 

svårt att hinna med allt. De verkar alla vara samstämmiga i att det ändå varit 

ett bra tillfälle att orientera sig i utbildningsutbudet. Osman och Selma som 

redan innan mässan var målfokuserade på vissa utbildningar och högskolor 

verkar vara mest nöjda. 

  Afir, som också vill läsa vidare, men inte är riktigt säker på vad, menar 

att han fått upp ögonen för nya möjligheter. Inte bara i form av utbildningar 

utan också universitet och högskolor som han inte tänkt på tidigare. Afir 

säger att han blev intresserad av Högskolan Dalarna. Jag frågar varför och han 

svarar: ”Dalarna verkar vara invandrarvänlig skola”. ”Hur då?” frågar jag och 

han svarar: ”Där finns det invandrare och där ger dom invandrare en chans”. 

Han förklarar att i montern för Högskolan Dalarna stod en ”invandrartjej” 

och gav information. Hon var trevlig och berättade bra om skolan och att 

man som invandrare har bättre chanser på mindre skolor. Detta tycks Afir 

se som något positivt och det drog till sig hans uppmärksamhet mer än vad 

montrar som lockade med musik, godis och tävlingar gjorde. 

(Scen	från	SE-ungdomarnas	besök	vid	SACO:s	studentmässa)

Denna scen från studentmässan sätter fokus på vad ungdomarna i SE-
klassen ser för olika karriärvägar framför sig. Uteslutande talar de alla om 
att vidareutbilda sig, däremot är det variationer i hur säkert ungdomarna 
presenterar vad de vill studera. På mässan var Selma och Osman välori-
enterade bland utbildningsalternativen. De hade mer klart för sig vilken 
utbildningsinformation de letade efter, än vad t ex Afir och Linda hade. På 
liknande sätt som Selma och Osman, berättar flera av ungdomarna att de 
har relativt klart för sig vilka utbildningar de ser framför sig. Andra ung-
domar i SE-klassen är mindre säkra på vad de vill studera och likt Linda 
och Afir på studentmässan söker de sig prövande fram bland många olika 
alternativ. Vissa av dessa ungdomar funderar även på sabbatsår eller en tid 
av arbete innan vidare studier. 
 En dominerande uppfattning hos ungdomarna är att samhällseko-
nomiska programmet, som är ett studieförberedande program, i princip 
innebär att man måste studera vidare. Selma förklarar detta: 

Om jag tar sabbatsår då kommer jag aldrig att gå tillbaka. För jag kän-
ner det själv, har jag fått känna på friheten att inte gå i skolan… Just nu 
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känner jag att det är ett tvång, att skola är ett måste, jag ser inte plugget 
efter gymnasiet som en frivillig skola heller, det är ett måste. Så ser jag 
på universitetet också, jag har inget annat val. Jag kan inte bli nånting 
nu efter det här, vad skulle jag få för jobb? Ska jag sitta och jobba på ICA?  
Då kunde jag lika gärna inte ens gått gymnasiet. Då är det liksom helt 
onödigt. Och sen så beror det ju på om folk känner att dom är skoltrötta. 
Jag är skoltrött men jag känner att om jag tar sabbatsåret så kommer jag 
inte tillbaka. För jag kommer bara att känna hur det är att inte behöva 
sitta och plugga hela tiden.

Selma vill studera till civilekonom och därmed fortsätta på den ekonomiska 
inriktning som gymnasieprogrammet har gett. Selma anser att hon inte har 
något annat val än att studera vidare. SE-programmet ger inte en yrkesut-
bildning och därför är Selma helt inställd på att studera vidare direkt efter 
studenten. Hon är förvisso skoltrött men ett sabbatsår riskerar att locka till 
arbetslivet och minska motivationen till studier. Hennes gymnasie- och  
högskoleval till civilekonom är influerat av hennes föräldrars högre utbildning 
från Bosnien. Hennes mor är utbildad ekonom och i Sverige arbetar hon med 
ekonomi på ett privat företag. Selmas far är arbetslös. På helgerna extraarbetar  
Selma ibland på sin mors arbetsplats med administrativa uppgifter. Detta 
har stärkt hennes beslutsamhet att själv utbilda sig till civilekonom. 
 Nästintill samtliga ungdomar i SE-klassen säger som Selma att de ska 
studera vidare på universitet. Många har inte helt bestämt sig för vad de 
ska läsa, men tycks föredra civilekonomiutbildning. Lärare, socionom, fast-
ighetsmäklare, jurist eller något inom turism/ekonomi är andra populära 
val. De flesta vill söka till universitetet direkt efter gymnasiet. Några tror 
att de kommer att vänta, antingen för att ta ett sabbatsår eller för att de 
måste läsa upp betygen på Komvux. 
 Många av ungdomarna har siktet inställt på en viss utbildning men 
förhåller sig samtidigt till olika reservalternativ, baserat på sannolikheten att 
komma in på utbildningen ifråga. Formella krav såsom otillräckliga betyg 
ses som det främsta hindret. SE-ungdomarna talar oftast inte i termer av 
individuella svårigheter såsom bristande motivation eller tvivel på att man 
kan klara av eller fullfölja en utbildning om man väl blivit antagen. Sådana 
tvivel syns däremot i HA-ungdomarnas berättelser. SE-ungdomarna ifrå-
gasätter inte heller utbildningens avkastning på samma sätt som några av 
HA-ungdomarna gör. Det är inte så att ungdomarna i SE-klassen på något 
sätt förutsätter att utbildning per automatik ger en plats på arbetsmarknaden. 
Däremot förbättrar det chanserna avsevärt. Aysa pratar om arbetslöshet och 
säger i sammanhanget:
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Utan utbildning har man inte en chans. /…/ Det kommer inte att finnas 
nåt arbete så man måste vara så här helt utbildad för att kunna hitta jobb. 
Eller så får du jobba som städerska. Antingen tar du det bästa eller så tar 
du det dåligaste. 

Aysa målar upp kontraster om vad man har att vänta sig om man inte stu-
derar. Samtidigt gör hon även en tydlig och aktiv presentation av att man 
själv ”tar”, d v s själv väljer det ena eller andra. Biljana använder sig också 
av städare som exempel för att peka på utbildningskrav: 

Man kommer ingenstans med bara gymnasieutbildning, för att vara städare 
nu så måste man ha gymnasieutbildning. Man måste ha utbildning till 
allt. Man får ju högre status av universitetsutbildning. 

Även Elvira är inne på liknande spår, utbildning är ingen garanti men det 
är ett plus i kanten när man söker arbete: 

Jaa, Det är ju så att om man går och söker jobb då kollar dom ju på helheten 
och utbildningen är ju ett plus i kanten, du måste ju ha utbildning om du 
söker nåt mer allvarligt som du vill ha hela livet. För man vill ju inte stå i 
ett kafé typ och bara servera nån hela livet.

Här tydliggörs även en annan aspekt i SE-ungdomarnas berättelser – hur 
utbildning är starkt kopplad till framtiden. Klasskompisen Sevin betonar 
bland annat att utbildning är ” jätteviktigt, det är en grund för att kunna klara 
sig i framtiden”. Utbildning blir en investering som spänner över hela livet. 
På detta sätt hittar man också motivation till studier. På liknande sätt som 
HA-ungdomarna talar Elvira också om servicearbete som något som man 
inte kan ha ”hela livet”. 
 Osman talar i liknande ordalag som Selma och Elvira vad gäller ut-
bildningsinvesteringar. Han vill helst utbilda sig till civilekonom, i första 
hand på Handelshögskolan och i andra hand på Stockholms universitet. 
Om han inte klarar inträdeskravet där vill han utbilda sig till polis. Vad 
det gäller vikten av utbildning betonar han att det viktigaste är att ha ett 
bra liv och att man aldrig är utan pengar. Osman har under sin uppväxt, 
med sin mor och sina syskon, fått erfara vad det innebär att inte ha till-
räckligt med pengar. Han ser sin utbildning som ett medel för att aldrig 
hamna i den utsatta positionen igen. Osman uttrycker en stark tilltro till 
utbildning för att få ett bra liv. Han betonar också att det är viktigt att ha 
en utbildning för att i framtiden kunna säga till sin egen familj och sina 
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barn att man har lyckats och att de ”inte ser ner på en”. 
 Även Osmans kompis Serkan vill vidareutbilda sig: antingen till  
lärare eller till polis. Serkan började på HA-programmet en första termin 
men på inrådan av sin storebror bytte han till SE-programmet som ger 
bättre möjligheter att studera vidare. Serkan säger att han hela tiden haft 
ambitionen att studera vidare. Han är emellertid inte säker på att han 
kommer att klara intagningskriterierna och därför planerar han att först 
läsa ett år på Komvux. Hans bror, som läser till läkare utomlands, samt 
hans far har båda uppmanat honom att studera vidare. Serkans far har  
en universitetsutbildning från Turkiet. I Sverige har han bland annat 
arbetat som taxichaufför och nu har han en restaurang. Serkan berät-
tar hur hans far framhåller sin egen position på arbetsmarknaden som 
ett avskräckande exempel och säger att Serkan måste studera för att inte 
hamna där. Serkan arbetar helger i sin faders restaurang. Han beskriver 
att syftet med arbetet är att han ska få lära sig vad det innebär att arbeta 
i restaurangbranschen och att han därmed ska inse att det inte är ett yrke 
för honom. Yrket bedöms som slitsamt och att det inte lämnar utrymme 
vare sig för ett socialt liv eller ett familjeliv. Samtidigt ser Serkan trots  
allt restaurangen som ett sista alternativ som kan vara bra om de andra 
planerna skulle misslyckas. 
 Eget företagande i restaurangbranschen är ett absolut sista reserval-
ternativ också i de övriga killarnas berättelser, både de på SE- och HA-
programmet. Det verkar inte vara en önskad framtid, varken för dem själva 
eller för föräldrarna. För HA-killarna tycks det däremot berättas fram som 
en något mer sannolik framtid än vad det gör för SE-killarna.
 Det förefaller som om många av SE-ungdomarna är av uppfattningen 
att de tongivande valen gjordes redan vid gymnasievalet. Valet av stu-
dieförberedande gymnasieprogram kräver att man studerar vidare. På så 
sätt har SE-ungdomarna inte en lika bred uppsättning valmöjligheter som 
HA-ungdomarna åtminstone kan förväntas ha. Killarna och tjejerna i SE-
klassen har ganska likartade ambitioner inför framtiden då nästan samtliga 
vill studera vidare. De har sina framtidsplaner relativt klara, i termer av 
vilken utbildning de helst vill komma in på. Samtidigt har nästan alla 
av dem alternativa framtidsplaner. Det handlar främst om att de har en 
annan utbildning som alternativ om de inte skulle komma i på sitt första-
handsval. I några fall – främst bland killarna – blir dock eget företagande 
i restaurangbranschen en reserv. Vad man sammanfattningsvis kan säga 
är att det förefaller som om de sannolika, möjliga och önskade framtiderna 
som ungdomarna i SE-klassen berättar om sammanfaller eller åtminstone 
ligger nära varandra. Dessa framtider formuleras också som inom en nära 
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framtid. Ungdomarnas berättelser håller med andra ord ihop tidsmässigt 
då de tycks ha tidsramar för sina planer – man uttrycker en relativt klar 
planeringshorisont (Närvänen 1994). 

”En utbildning, det är framtiden, det vet vi 
själva” – publika narrativ om utbildning, 
valfrihet och ansvar i de ungas berättelser 
Som de två föregående avsnitten visar ger ungdomarna i studien alla ut-
tryck för en medvetenhet om vikten av utbildning. De flesta ungdomarna 
oavsett program (med visst undantag från några av HA-killarna) säger att 
de ser någon form av vidareutbildning framför sig. Utbildning blir för de 
flesta åtminstone en ”tänkbar framtid”. För SE-ungdomarna innebär detta 
främst universitetsutbildning medan ungdomarna i HA-klassen även kan 
tänka sig någon annan form av utbildning. 
 Men samtidigt som utbildning ofta framträder som den önskade, alter-
nativt tänkbara, framtiden ges också utrymme för reservalternativ. Detta 
innebär att den önskade inte alltid beskrivs som den sannolika framtiden. 
Vad man vill göra är en sak och vad man tror sig komma att göra är en an-
nan sak. Vad man bör/borde göra är ytterligare en annan sak. Här menar 
jag att talet om ”utbildning som ett borde” blir tydligt. Detta reser också 
frågan vems önskade framtid ungdomarna uttrycker? 
 Jag har pekat på hur ungdomarnas karriärval formuleras som sanno-
lika, möjliga, tänkbara eller önskade framtider (Bjurwill 1986). Analysen 
av ungdomarnas berättelser pekar på att ytterligare en framtid kan läggas 
till – borde-framtiden – som blir ett uttryck för den socialt förväntade fram-
tiden. Detta framtidsuttryck är egentligen varken den sannolika, önskade, 
möjliga eller tänkbara framtiden, men det kan kanske ingå som beståndsdel 
i dem alla. Borde-framtiden kommer till uttryck mer som en normativ och 
ideal framtidsformulering. Denna fångar starkare än de övriga de sociala 
sammanhang och publika narrativ som omgärdar val och karriärformule-
ringar. 
 Talet om utbildning som ett ”borde” genomsyrar de flesta individuella 
berättelserna som en idealbild som ungdomarna tycks förhålla sig till. Vad 
som är slående är hur övriga tänkbara framtider också tycks ställas mot och 
indirekt värderas mot denna normativa fond. Ett exempel på detta är killarna 
i HA-klassen som säger att: ”dom andra utbildningarna [studieförberedande] 
dom kanske är bättre för framtiden”. Samtidigt är de misstrogna och säger att 
utbildning inte är för dem. Gabriellas berättelse illustrerar hur individuella 
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överväganden värderas och formuleras gentemot den normativa borde-
framtid som utbildning tycks utgöra. Gabriella pratar länge om huruvida 
hon ska gå en kurs inom skönhetsvård eller en kortare universitetsutbildning 
till tandsköterska. Gabriella avslutar framtidsbeskrivningen med en kort 
paus för att sedan i en övertygad ton markera vikten av utbildning. 

Gabriella: Jag skulle kunna köra en sån här hudutbildning, jag tycker att 
det är kul, jag har alltid tyckt det har varit kul att pyssla och är mån om 
utseendet. Så det skulle vara kul men vi får se om det blir några hopsparade 
slantar. /…/ men min syster säger att ’ försök, för att jag vet att du kommer 
att ångra dej annars’ och jag vet liksom själv att mycket av det hon säger 
stämmer, för att jag kommer en vacker dag att känna att ’gud, jag vill inte 
arbeta i butik’. För hon säger ju det att när du har slitit i butik sen 14 års 
ålder… men den här intensiva ett-års-tandsköterskeutbildningen, det är 
ingen fara med det, jag kan ju läsa tänder men det enda man får ut är 15 
000 kr. Men man tjänar pengar och får ha sin vita rock och känna sig som 
’stolt tandsköterska’ liksom…
Catarina: Men hellre kosmetika än tandsköterska eller?
Gabriella: Vilket av dom faktiskt, jag skulle kunna… jag tror att det kommer 
att bli det här med tandsköterska, det tror jag, det tror jag för att jag måste 
ta tag i nåt, och jag måste själv kunna känna att jag har en utbildning. 
Catarina: Vad säger din familj om det?
Gabriella: Ja, dom säger detsamma, pappa är inte så himla brydd, han 
klagar aldrig eller nåt. Men mamma är väldigt sådär, hon har ju inte fått 
plugga själv och inte pappa heller, så därför är hon mycket sådär, att jag 
ska försöka. Kanske inte fyra år som syrran men försöka ett år åtminstone, 

’en ettårig, bara du har en akademisk utbildning, för att det kommer att ge 
dig så mycket, du kommer att känna av det sen, vilken nytta du kommer 
att ha av den.’. Jo men… en utbildning det är framtiden, det vet vi själva.

Hudvårdsutbildningen motiveras utifrån intresse. När Gabriella överväger 
någon annan form av vidareutbildning, t ex som tandsköterska, så anläg-
ger hon ett framtidsperspektiv. Att arbeta i butik är inget hon kan tänka 
sig hela livet, det är inte önskvärt som framtidsarbete. Hon tycks resonera 
som så att en utbildning till tandsköterska skulle ge en tydlig yrkesroll att 
vara stolt över, trots dåliga inkomstutsikter. Den viktiga känslan att kunna 
känna att man har en utbildning tycks överväga här. I denna formulering 
är moderns röst närvarande men här speglas också en normativ värdering. 
Trots osäkerheten i om hon verkligen vill fortsätta med någon form av 
vidareutbildning betonar Gabriella säkert, liksom många av hennes klass-



kapitel 4 – sannolika och önskade framtider

– 123 –

kompisar, vikten av Utbildning och att utbildning är framtiden. 
 Det förefaller som om många av ungdomarna förhåller sig till en bild 
av utbildningens betydelse. SE-ungdomarna är alla av åsikten, precis som 
Sevin uttrycker, att ”utbildning är jätteviktigt, det är en grund för att kunna 
klara sig i framtiden”. I deras berättelser konkretiseras denna bild från en 

”borde-framtid” till en önskad och en sannolik framtid. HA-ungdomarna 
däremot tycks förhålla sig till denna borde-framtid på ett något annor-
lunda sätt. Vetskapen om utbildningens betydelse tycks ibland göra större 
avtryck i HA-ungdomarnas berättelser än de formuleringar där de faktiskt 
talar om utbildning som en sannolik framtid. Maja Ljung (2000:211) talar 
om sådana formuleringar som ”broschyrspråk”, ett något opersonligt och 
sloganartat språk som ibland klingar som ett slags formellt måltänkande 

”hämtat ur en broschyr hos SYO-konsulenten”.42 Ett sådant broschyrspråk 
syns när ungdomarna, främst de i HA-klassen, formulerar att utbildning 
i sig är något som man bör investera i. 

Utbildning för arbete
I både SE-ungdomarnas och HA-ungdomarnas berättelser om önskade 
framtider och borde-framtider tycks kunskapssamhällets krav på utbild-
ning färga av sig. Många av ungdomarna talar om att man måste eller borde 
utbilda sig för att bli något och någon. Amina uttrycker något av dessa 
förväntningar:

Men det är ju svårare att få jobb nu, det är trångt om jobb om man säger 
så. Så det är ju bra om man har nånting eget. Och utbildning är meningen 
med livet. Nää, jag skämtar bara, det är inte meningen med livet, men 
alltså, den har en del av det. Har du ingen utbildning så får du inget jobb 
som du vill ha. Då får du vänja dig vid McDonald’s och städning eller vara 
arbetslös. Så utbildning har en stor del av vårt liv.

Amina vet vad som händer om man inte vidareutbildar sig, då är det bara 
att vänja sig vid ett ”lågstatusarbeten” eller arbetslöshet. Selma är inne på 
samma spår som sin klasskamrat. 

Jag tycker att det är otroligt viktigt att ha gått klart en skola, en utbildning, 
för sen kan du säga att du har gjort allt och sen inte fått chansen att få ett 
jobb. Men om du bara har gått klart gymnasiet så kan du inte klaga sen, 
för då är du inte värd ett jobb.

42 Ball & Vincent (1998) talar om sådan information som ”cold knowledge”.
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Selma är av uppfattningen att om man valt att inte vidareutbilda sig har 
man sig själv att skylla för eventuell arbetslöshet. Tillsammans med  
beskrivningen av utbildningens värde syns i ungdomarnas berättelser en 
tilltro till den högre utbildningens möjlighetsstruktur. Utbildning som 
borde-framtid gör också avtryck i formuleringen av de övriga, sannolika, 
tänkbara, möjliga och önskade, framtiderna. Ungdomarna har tagit fasta 
på vikten av utbildning och att detta är något man bör investera i. 
 Ungdomarnas berättelser om utbildning tycks kunna spåras tillbaka till 
de utbildningspolitiska publika narrativ som omgärdar dem. ”Det livslånga 
lärandet” har blivit ett starkt ledord i sådana publika narrativ och detta gör 
följaktligen också avtryck i ungdomarnas berättelser om olika framtider  
(jfr Dovemark 2004, Jonsson 1999, Olson 2008, Wahlström 2002). Det är 
dessa utbildningspolitiska publika narrativ som gör att dagens generation är 
en ”utbildningsmedveten generation som är väl införstådd med betydelsen 
av utbildning” (SOU 2002:120 s. 19). 
 Det livslånga lärandet går igenom som ledord i policydokument och 
statliga utredningar som har producerats under 1990-talet och 2000-talet 
(se bl a Lpo94, Skolverket 2000b, SOU 1997:121, SOU 1998:84, SOU 2000:28). 
Vikten av utbildning för att förbereda unga för ett liv i kunskapssamhället 
är en genomgående trend i hela Europa (du Bois-Reymond & Stauber 2005, 
Walther 2006). De publika narrativen om det livslånga lärandet, på europeisk 
och nationell nivå, verkar inom ramen för ett politiskt-ekonomiskt perspektiv. 
Det livslånga lärandet centrerar kring ekonomins och den omstrukturerade 
marknadens behov av kvalificerad arbetskraft (Rubenson 1996, Dovemark 
2004, Olson 2008,). Övergången från massproduktion till ett kunskaps-
samhälle kräver ny kunskap, flexibilitet och mänskliga resurser. 

Det räcker inte längre med en välutbildad elit och ”engångsutbildade” yrkes-

arbetare utan vad som behövs är kunskapsarbetare som ständigt vidareut-

vecklar sina kunskaper och sin kompetens. (SOU 2000:28, s. 81)

Vad som emellertid blir tydligt när man ser till ungdomarnas berättelser 
är hur dessa skiljer sig från de utbildningspolitiska publika narrativen på 
en väsentlig punkt. De publika narrativen talar om ett livslångt och kon-
tinuerligt lärande – utbildning genom hela livet – som motiveras utifrån 
kunskapssamhällets krav (SOU 1997:121, SOU 2002:120, SOU 2000:28, jfr 
Olson 2008). Ungdomarna själva talar emellertid om en utbildningsinves-
tering som ska räcka hela livet. 
 Många av ungdomarna tillskriver utbildning ett avgörande värde för 
huruvida man lyckas på arbetsmarknaden eller inte. Däremot ser de inte 
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utbildning som någon garanti för att få ett arbete. Ungdomarnas utbild-
ningsval formas av pragmatiska och nyttobetonade betänkanden. Skatt-
ningen av utbildning vägs i termer av ökade och minskade chanser på 
arbetsmarknaden – men ungdomarna litar aldrig på att de ska uppnå en 
säker etablering på arbetsmarknaden. 
 Deras misstro till en faktisk avkastning på utbildningsinvesteringar är 
möjligen befogad. Frågan är om man idag kan gardera sig mot arbetslöshet 
och om utbildningsinvesteringar leder till önskad karriär. Titlar och sta-
tus devalveras som en effekt av att allt fler läser vidare (jfr Bourdieu 1999, 
Bourdieu & Passeron 1990). För dagens unga framstår en högre utbildning 
i sig allt mindre som en garant för en trygg etablering och försörjning (Sa-
lonen 2003, jfr Brannen & Nilsen 2002:515, Ungdomsstyrelsen 2007a, b, 
SOU 1997:121). Det anses vara vanskligt för unga idag att lita på att deras 
strategier leder till önskad utdelning och livssituation (Jonsson 1999).
 Skolan är på många sätt en spegel av samhällets och marknadens so-
ciala krav (Carnoy & Levin 1985, Lindblad & Popkewitz 2001). De publika 
narrativen om utbildning präglas följaktligen av en marknadsrationalitet 
och en ekonomiskt orienterad diskurs (Olson 2008). Det livslånga läran-
det kopplas starkt till behoven hos ett föränderligt och kunskapsintensivt 
arbetsliv (Skolverket 2000b, SOU 1997:121, SOU 1998:84, SOU 2000:28). 
Detta tycks göra avtryck i ungdomarnas berättelser. I dessa kan man utläsa 
hur deras val präglas av pragmatiska överväganden: du utbildar dig för att 
få arbete. De unga som inte ska vidareutbilda sig motiverar det med att de 
inte tror att det ger avkastning i form av arbete. Denna uppfattning baserar 
de på egna erfarenheter och på (frånvaron av positiva) exempel i sin om-
givning. Samtidigt syns också i vissa utsagor, speciellt i SE-ungdomarnas, 
att utbildningen ges ett värde i sig självt. Sådana diskussioner handlar om 
att det är viktigt med utbildning för att ungdomarnas föräldrar och egna 
barn i framtiden ska ha anledning att bli stolta. Utbildning beskrivs i ter-
mer av vem man blir som människa och som ett mått på hur man lyckats. 
Däremot uttrycks aldrig utbildningens egenvärde fristående. Ungdomarnas 
överväganden följs alltid av pragmatiska skattningar av den avkastning 
som utbildningen bedöms ge på arbetsmarknaden (jfr Ungdomsstyrelsen 
2007a:210). 

Personliga och publika narrativ om valfrihet 
och egenansvar 
Beskrivningar om valfrihet, och till det också kopplat egenansvar, återkom-
mer i ungdomarnas berättelser. Aminas och Selmas berättelser i föregående 
avsnitt visar att de är av uppfattningen att det är upp till dem själva att 
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43  Jfr internationella studier: Ball, Maguire & Macrae 2000, Dwyer & Wyn 2001, Furlong & Cartmel 1997,  
 Rose 1992.

ta ansvar för sin karriär: om man valt att inte vidareutbilda sig får man 
skylla sig själv vid eventuell arbetslöshet eller får man vänja sig vid ”låg-
statusarbeten”. Vi påminns om denna inställning till valfrihet och ansvar 
från avhandlingens inledande citat där Nizrin och Biljana beskriver hur 
man själv försöker att välja den smartaste vägen och hur Sverige är fullt av 
utbildningsmöjligheter som man kan nå bara man själv kämpar. Amina 
säger om sina framtidsplaner som inbegriper utbildning att:  

Allt är ju möjligt, jag såg ett sånt program ’allt är möjligt’ där dom gjorde 
sånt som dom trodde var omöjligt. Men ärligt talat, om man har satt in 
sig på att göra nåt, så är det svårt att stoppa. Då är man 100 procent, men 
det är upp till dig som ansvar, du ska inte skylla fel på nån. Men det finns 
alltid omöjliga saker, att göra kullerbytta bakåt, det är omöjligt! 

Uppfattningen går också igen hos många av killarna. Osman, som har sina 
utbildningsalternativ tydligt formulerade och rangordnade, säger att: ”Om 
man ställer in sig på det, att tänka på vad som kan vara bra att välja och sen jobbar 
jag för det, då kan det gå”. Serkan, som är lite mer tvekande ifråga om vilken 
utbildning han ska välja, uttrycker i liknande ordalag uppfattningen om 
ansvar kopplat till valfrihet: ”Men jag måste ju se till att jag väljer nåt bra för 
mig och för min familj, i framtiden alltså”. 
 I sina berättelser gör ungdomarna självpresentationer som handlar om 
att man har alla möjligheter och det gäller att välja klokt bland dessa. Man 
måste för det första ta ansvar för att välja något som är bra. Därefter måste 
man ta ansvar för genomförandet, där utfallet beror på hur väl man arbetar 
och kämpar. Det blir tydligt hur ungdomarna införlivat den individuali-
seringsideologi som de utbildningspolitiska publika narrativen bygger på. 
I kärnan av dessa publika narrativ ligger individens valfrihet och ansvar. 
Forskning pekar mot att det har skett en genomgripande förändring av den 
svenska skolan, där tankar om valfrihet på individnivå har kommit att 
ersätta den allmänna medborgarfostran (Englund 1995). Denna förändring 
innebär att ”valfrihet har blivit ett sätt att materialisera fokuseringen på den 
enskilda individen” (Dovemark 2004:88). Med ökad individuell valfrihet 
följer också ett ökat individuellt ansvarstagande.43 
 Ungdomarna vi möter är präglade av det utbildningssystem som betonar 
det livslånga lärandet och som innebär en förskjutning av ansvarstagandet 
från stat till individ. Kunskapssamhället kräver en individ som är autonom 
och självgående och tar ansvar för sitt lärande (Dovemark 2004, Englund 1995, 
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Jonsson 1999, Lindblad & Popkewitz 2001, Olson 2008, Popkewitz 2004, 2001). 
Det är individens (positiva) attityd, motivation och förmåga att tillgodogöra 
sig möjligheterna i ”lärandelandskapet” som är avgörande i det livslånga 
lärandet (Skolverket 2000b, 1999a:25). Dovemark (2004, jfr Popkewitz 2001) 
tolkar att målet inom den ”nya” omstrukturerade skolan är att:

 … skapa omdömesgilla konsumenter och producenter av kunskap där fokus 

läggs på det undersökande, flexibla, ansvarstagande, problemlösande, sam-

arbetsvilliga och självgående subjektet. Valfrihet ses som en väg att uppnå 

detta. (Dovemark 2004:39)

I dessa tankegångar ligger det nära till hands att framgångar eller misslyck-
anden uppfattas bero på individen själv – du gör själv dina val men du tar 
också ansvar för din egen karriär. Detta innebär även att olika strukturella 
omständigheter riskerar att osynliggöras (jfr Furlong & Cartmel 1997).
 Ett individuellt ansvarstagande tillsammans med individens moti-
vation, attityder och förhållningssätt till lärandet blir i de utbildningspo-
litiska publika narrativen en del av den grund som läggs för att förklara 
möjligheter och begränsningar, framgångar och misslyckanden i indi-
viduella karriärer. Återverkningar från detta utbildningspolitiska sam-
manhang syns i ungdomarnas beskrivningar om det egna ansvaret för att 
själv göra rätta val (jfr Kåks 2007, Furlong & Cartmel 1997). I de berättel-
ser som handlar om val och ansvar dominerar självpresentationer som be-
tonar hur de unga är aktiva aktörer i sitt karriärskapande. Ungdomarna 
positionerar sig som aktiva väljande subjekt. Sådana presentationer görs 
också när ungdomarna berättar om vad föräldrarna önskar för sina barn 
och råder dem till i termer av framtida karriärer. Ungdomarna är samti-
digt i detta väldigt noga med att betona hur ”de själv bestämmer” och att 
det ”är deras egna val” (jfr Ball, Maguire & Macrae 2000, Dwyer & Wyn 
2001). Att det är någon annan som påverkar dina val är helt enkelt inte 
något man bör uttrycka i den samhällsordning där individualisering och 
(åtminstone i teorin) frihet från föräldragenerationens positioner är norm 
(jfr Sandell 2007, Beck 2000, Furlong & Cartmel 1997). Många andra fors-
kare uppmärksammar också hur unga i berättelser om sina liv ger indi-
vidualiserade beskrivningar som handlar om valfrihet och om att vara 
en fri och unik individ (Ambjörnsson 2004, Johansson 2003, Kåks 2007, 
Lidström 2009, Ball, Maguire & Macrae 2000, Dwyer & Wyn 2001).
 Men flera forskare reser också frågor huruvida det finns andra sidor av 
ungdomars berättelser som motsäger detta publika narrativ om individu-
alisering (Dwyer & Wyn 2001). I föreliggande studie blir det tydligt hur 
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publika individualiseringsnarrativ införlivas i och gör avtryck i ungdomarnas 
berättelser. Men när sedan ungdomarna berättar om sina erfarenheter av 
skola, arbetsmarknad och andra sociala sammanhang fragmenteras denna 
initiala individualiserade bild. Ungdomarnas berättelser handlar då allt mer 
om att inte alla har likvärdiga chanser i sitt karriärskapande – berättelsens 

”andra sidor” synliggörs (jfr Dwyer & Wyn 2001). I dessa blir det tydligt hur 
skilda livsvillkor och sociala positioner baserat på social klass, etnicitet 
och kön gör avtryck i karriärskapet. Jag återkommer till denna diskussion 
i kapitel fem, sex och sju. 

Ljusnande framtider? Vändpunkter och  
vuxenblivande 
Det sätt på vilket ungdomarna talar om framtid, val och karriärer ger en 
inblick i den sociala ordning som påverkar deras liv. Ungdomarnas be-
toning på valfrihet och egenansvar tyder på att de införlivat de publika 
narrativ om individualisering som dominerar den utbildningspolitiska 
utvecklingen. Vi har även sett hur det publika narrativet om Utbildning 
gör avtryck i ungdomarnas individuella karriärberättelser. Det tonar fram 
som en borde-framtid som ungdomarna på olika sätt förhåller sig till och 
mäter sina val mot. 
 När man talar om framtida karriärvägar så kommer oundvikligen frågan 
om Val upp. Frågan om vad ungdomarna vill, ska eller tänker sig göra efter 
studenten kan uppfattas som en kravfylld fråga som implicit frågar vilka val 
de ska göra och inte om de ska göra val. Under inflytande av samhälleliga 
normer ligger i denna fråga undertäckta förväntningarna om att man ska 
och bör ordna sitt livsprojekt själv. Unga antas åtminstone ha börjat staka ut 
vissa vägar in i vuxenlivet. Trots denna styrning i intervjuteman finner jag 
det viktigt att betona att ingen av ungdomarna i min studie talar i termer 
av ”icke-val”. Man hade kunnat tänka sig att några ungdomar berättat att 
de inte har några planer efter gymnasiet, att de tar dagen som den kom-
mer eller att de inte orkar välja. I och för sig är sådana ”icke-val” också en 
form av val. Så har inte varit fallet i den här studien. Snarare förhåller sig 
ungdomarna aktivt till det faktum att deras livssituation och sysselsätt-
ning som student snart kommer att förändras och att de i detta vägskäl 
har vissa beslut att fatta och val att göra. Ungdomarna låter relativt säkra i 
sina berättelser om val, även om de ofta presenterar flera och föränderliga 
alternativ. På en normativ nivå ligger ”val” som en självskriven del i livsfasen 

”ungdom”. Rimligen gör detta avtryck i ungdomarnas självpresentationer 
där ”val” betraktas som en självklarhet. 
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 Ungdom som livsfas kopplas till åldersrelaterade uppfattningar och 
normer (Närvänen och Näsman 2004, 2007a,b) och ”[a]tt vara i en viss 
ålder innebär att man måste förhålla sig till en standardiserad berättelse 
om vad det innebär att vara i denna ålder” (Kåks 2007:26). Trots att ”ung-
dom” inte är någon enhetlig grupp så blir ”ungdom” som kategori och livs-
fas diskursivt meningsbärande (Dwyer & Wyn 2001, Fornäs 1994, Fornäs, 
Lindberg & Sernhede 1994, Närvänen och Näsman 2007a, b). Ungdoms-
tiden uppfattas t ex som en framtidsorienterad livsfas. Mer än i någon 
annan livsfas förutsätts individen att i denna fas pröva sig fram och göra 
centrala val på väg mot vuxenblivandet (Banks m fl 1992). De publika nar-
rativ om utbildning och om val, valfrihet och egenansvar som gör avtryck 
i ungdomarnas berättelser kan på så sätt ringas in vidare i publika narrativ 
och normativa uttryck för vad ungdomstiden innebär. Vad säger då ung-
domarnas berättelser om vad ungdomstiden och vuxenblivande betyder? 
Vad innebär föreställningar om dessa livsfaser och övergångar för de val 
som ungdomarna ska göra?  

Ungdom, vuxenblivande och val
Nizrin tänker på vad som väntar henne efter studentexamen och hon är 
rädd för att hon ska stå arbetslös. När hon tidigare har föreställt sig slutet 
av gymnasiet har hon antagit att hon skulle ha haft mer ”saker på plats”, 
däribland ett arbete. Nizrin beskriver hur hon hade en bild av hur det skulle 
bli: hon skulle bli klar med examen och ordna ett bra arbete, arbeta där 
ett tag för att sen möjligen studera. Detta är en av hennes framtidsplaner, 
men som vi vet från kapitlets inledning laborerar hon med flera alternativa 
framtider. Hon berättar hur hon tidigare arbetade på McDonald’s men 
sade upp sig därifrån. Efter gymnasiet, som ”mer vuxen”, såg hon ett mer 
kvalificerat arbete framför sig. Nizrin fortsätter: 

Vet du vad jag tänkte på när jag jobbade på McDonalds? Jag tänkte att 
’aldrig, det här är aldrig framtidsjobb’ ’Vet du, om jag, om jag fastnar på 
McDonalds, jag kommer att döda mig själv!’. Så sa jag upp mig från McDo-
nalds! NU, till och med det skulle jag ta! Jag känner mej så värdelös, jag 
ångrar att jag sa upp mig därifrån. Ärligt jag kunde ha jobbat heltid, alltså 
det gör mycket om du jobbar heltid på McDonalds, du får elva tusen efter 
skatt. Nu ska jag till och med gå och söka jobb där, för att jag har ingen 
chans, och sen om jag inte ens får där, då går jag till arbetsförmedlingen 
och söker om den där jävla alfa-kassan. 
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Nizrin ser tillbaka på sina tidigare beslut mot bakgrund av var hon står idag. 
Framtida försörjningsalternativ tycks utvärderas i ljuset av uppfattningar 
om vuxenblivande. En berättelse som först visat på tilltro till handlings- och 
valmöjligheter används nu för att illustrera ett begränsat handlingsutrymme 
i nuet. Arbeten liknande de som McDonald’s kan ge är att betrakta som 

”lågstatusarbeten” eller som temporära ungdomsarbeten. 
 Nizrin beskriver även dessa typer av arbeten som sådana som är för 
invandrare. De ”fina” och mer statusfyllda arbetena går till ”svenskarna”. 
I Nizrins berättelse skär inte bara etnicitet utan även ålder igenom denna 
statushierarki av arbeten. Arbetet på McDonald’s, som här får verka som 
symbol för ”lågstatusarbeten” inom servicebranschen, är ett tänkbart extra-
arbete medan man är ung men som ”riktigt arbete” i vuxen ålder underkänns 
det. Sådana temporära och lågkvalificerade arbeten utgör en ”ungdomsar-
betsmarknad” eller ”övergångsarbetsmarknad” (Arnell Gustavson 2003, 
Tovatt 2007). Ju äldre man blir desto lägre status får ett sådant arbete, menar 
Nizrin. Detta blandas med uppfattningen om att det är där som invandrare 
hamnar, vilket sannolikt förstärker vikten av att distansera sig från sådana 
arbeten. Detta diskuteras vidare i kapitel sex. 
 Däremot tycks värdet av att kunna försörja sig själv vara överordnat 
och detta gör att Nizrin nu omvärderar hennes tidigare anställning på 
McDonald’s. När hon riskerar att stå utan försörjning kan hon tänka sig 
ett sådant arbete. Nizrins överväganden tycks ramas in av implicita gräns-
dragningar mellan vad ung och vad vuxen anses innebära:  

Ibland vet du vad jag tänker på, jag önskar att jag var barn igen. För att 
då fick man det man ville ha. Alltså jag pekade på en märkeströja när jag 
gick i fyran, femman, sexan, då fick jag vad jag ville ha. Alltid pengar hit 
och dit, man gick i föräldrarnas plånbok, det var värsta bra förut. Men nu, 
nu vet man att det är verkligen hårt, att man måste verkligen jobba och slita, 
att livet är hårt. Att jag har blivit vuxen och ja, att jag måste jobba.

Nizrins berättelse ringar in livsfasernas olika symboliska innebörder och 
vad som blir viktigt i dessa. Nizrin säger att hon önskar att hon var barn 
igen. Som barn fick man vad man ville ha, vilket ställs i kontrast till vad 
det innebära att bli vuxen. Arbeta, slita och en erfarenhet att livet är hårt – 
det sammankopplar Nizrin med vuxenlivet. I vuxenblivandet frigör man 
sig från föräldrarna. Detta innebär att samtidigt som man får mer ansvar 
och frihet så förlorar man också en del av föräldrarnas försorg. Med vux-
enblivandet följer ansvar att försörja sig själv. Detta blir ett faktum som 
präglar Nizrins och flera av de andra ungdomarnas resonemang kring val 
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och deras utvärderingar av olika tänkbara alternativ. I relation till livsfasen 
”ungdom” tycks ”vuxen” skapas som en norm mot vilken olika framtider, 
val och etableringar mäts (jfr Skelton 2002). 
 På liknande sätt som Nizrin beskriver också Gabriella en tät koppling 
mellan vuxenblivandet och självförsörjning. Att klara sin försörjning blir än 
viktigare för Gabriella då hennes pojkvän från Libanon kommer till Sverige 
och de ska flytta ihop och gifta sig. Trots att Gabriella vill vidareutbilda  
sig talar hon om att hon måste arbeta åtminstone ett år för att samla ihop 
pengar till dess hennes pojkvän flyttar till henne. Hon säger ganska upp-
givet: 

Det är jag som kommer att ha ansvaret, ett stort ansvar vilar på mig. Och 
jag har egentligen inte ordning på nånting, ingen utbildning, bara jobb i 
butik, jag ska ta hit en man från Libanon som inte kan svenska och jag 
vet att det kommer att bli tufft, ingen lägenhet och jag vet inte hur det ska 
fungera. Det är så rörigt i mitt liv. Jag har ju jämt jobbat extra, flera jobb, 
och ibland fått extra pengar av mina föräldrar. Nu när jag har bott hemma, 
jag brukar gå till pappas myntbox, där han lägger av sig mynt ... och så 
har jag gått och tagit där skitmycket, till mina telefonkort och så… det är 
fult men man är så desperat. Men nu är det slut på det, nu är jag vuxen, 
flyttar och måste få det att gå ihop med jobben och pengar.

Det är uppenbarligen ett ansvar som faller på Gabriella att hitta en lägenhet 
och ha tillräckligt med pengar för att till en början kunna försörja dem båda. 
Försörjning och ett eget boende har sådan prioritet att Gabriella kan tänka 
sig att arbeta ett år för att spara de pengar som krävs. Först därefter kan 
hon satsa på någon form av utbildning. 
 Både Gabriella och Nizrin signalerar en förändrad relation till föräld-
rarna. Ungdomstiden beskrivs generellt (och normativt) som en tid där 
individen befinner sig i en frigörelseprocess och förändringsprocess. Man 
frigör sig från föräldrarna, ansvaret ökar och etableringen i vuxenvärlden 
börjar (Ungdomsstyrelsen 2007b). Sådana processer kräver val och ställ-
ningstaganden. Inom denna standardiserade uppfattning finner vi också 
Gabriellas och Nizrins berättelse. Även Tahir talar om sin frigörelse från 
föräldrarna. Tahir speglar vuxenblivandet genom sina föräldrars ögon när 
han talar om att han vill göra dem stolta:

Så jag vill helst att mina föräldrar ska kunna se mig när jag mår bra. 
Förra gången min farsa sa, han bara ’nu kan jag dö, utan att tänka’, jag 
bara ’varför?’, han bara ’ jag har sett dej’… förut du vet när man var liten, 
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dom har alltid sagt att ’ jag hoppas att du får nån bil nån gång och… att 
du kommer och hämtar mej nånstans ifrån… jag väntar och du kommer 
och hämtar mej.’ Jag såg min farsa, han skulle nästan gråta du vet… han 
bara ’ jag blev så stolt när du kom…’. Nu är de stolta att jag tar studenten, 
jag har vuxit upp, så nu vill jag ha ett bra jobb, en bra inkomst, sen familj 
och barn. Jag vill tjäna bra, äga nånting, bo och ha en familj. Och jag 
vill se att mina föräldrar ska se mej när jag har en familj. Att dom får bli 
farmor och farfar…

Tahir tolkar föräldrarnas stolthet över att deras son blir vuxen. I denna 
berättelse fogar han också in de beståndsdelar som socialt sett ingår i 
vuxenblivandet. Tahir beskriver en sucessiv (och linjär) utveckling mot 
vuxenblivande – arbete och inkomst, ägande och bostad, familj och barn. 
Berättelsen följer de karriärtidtabeller som är socialt önskvärda (Roth 1963). 
Liksom för Nizrin och Gabriella ligger i detta ett ökat ansvarstagande och 
frigörande från föräldrarna. 
 Talet om val och karriärer, samt övergången mellan utbildning och arbete, 
är tätt förknippade med att bli vuxen. Ungdomarnas berättelser beskriver 
självständighet, ansvarstagande och egen försörjning som tecken på vuxen-
blivandet. Ungdomarnas uppfattningar om vuxenblivandets innebörd tycks 
också fungera som måttstock för deras karriärorienteringar. Berättelserna 
om vuxenblivandet och dess markörer visar också att ungdomarna tycks 
betrakta ungdomsfasen som en transitionsfas. Berättelserna är framåt-
syftande och relativt målinriktade – man tycks ha klart för sig vad som är 
viktigt i denna övergång. 
 I juridisk mening är man vuxen vid 18 års ålder då man blir myndig. 
Detta är däremot inte liktydigt med att unga då har möjligheter till att 
leva ett självständigt liv eller att de anser sig vuxna då. Detta blir tydligt 
hos ungdomarna i föreliggande studie – ingen av dem markerar att denna 
åldersgräns gör dem vuxna. Attitydundersökningar visar på liknande upp-
fattningar hos unga. Det är få unga som anser att man är vuxen när man 
blir myndig (Ungdomsstyrelsen 2007b). Att så pass få förknippar vuxen-
blivandet med den juridiska myndighetsgränsen kan ha att göra med att 
möjligheterna till egen försörjning och egen bostad har skjutits framåt 
på ålderskalan (Ungdomsstyrelsen 2007b). De flesta unga idag anser att 
man är vuxen när man tar ansvar för sina egna beslut (Ungdomsstyrelsen 
2007b) och för många blir just självförsörjning och egenansvar markö-
rer för vuxenblivande (Johansson 2007). Unga tycks till stor del därmed 
betrakta etablering på arbetsmarknaden och etablering i vuxenvärlden 
som synonyma (Ungdomsstyrelsen 2005:7). Samtidigt har sådana steg 
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mot vuxenblivandet fått en mer ambivalent innebörd idag. Investeringar i 
vuxenblivandet är osäkra och arbetsmarknadsetableringar problematiska. 
Vuxenlivet idag tycks påminna om ungdomstidens osäkerhet och krav på 
ständiga val (Johansson 2007, jfr Kelly 1999, Wyn & Dwyer 1999). Sociala 
normer kring vuxenblivandet måste därmed ifrågasättas givet de senaste 
årens samhälleliga förändringar (Skelton 2002).  
 Trots att ungdomarna tydligt ringar in vad som krävs i vuxenblivandet 
så ser vi i deras berättelser samma problematik som påtalas inom forsk-
ningen. Vuxenlivet är tungt och osäkert. Detta förbereder sig ungdomarna 
på. Stegen dit innebär prövningar och ovisshet. Ungdomarna strävar mot 
självständighet och egen försörjning, i detta hittar de motiven till sina kar-
riärval, men kan de uppnå detta? 
 Den önskade, ofta ideala och linjära, vägen mot vuxenblivandet som 
ungdomarna målar upp visar emellertid också på hinder. Biljanas och Edi-
sas diskussion visar på detta. Deras berättelse har beröringspunkter med 
flera av de andra ungdomarnas berättelser och kan därför illustrera flera 
framträdande tendenser. Biljana och Elvira får en öppen fråga om framtiden 
efter examen: 

Biljana: Så deprimerande, jag vill inte gå ut skolan, jag vill gå gymnasiet 
hela livet. 
Elvira: Det känns jobbigt. När man var yngre så önskade man att man var 
vuxen och kunde flytta hemifrån och nu vill jag inte ha det ansvaret. Det 
blir för mycket och man känner sig inte välkommen i vuxenvärlden heller. 
Man får ingen lägenhet heller.
Biljana: jag fattar inte det där med bostadskö. Förstår du? Jag tänker inte stå 
i bostadskö, man måste fixa på annat sätt. Typ soctanter, dom som går dit 
och gråter får med en gång. Då måste man gå förbi systemet på det sättet. 

När den framtid Elvira tidigare såg fram emot nu närmar sig är den inte 
lika efterlängtad. Vuxenblivandet kopplas samman med ökat ansvar. Elvira 
menar att hon inte vill ha detta ansvar, den vuxenvärld som ungdomarna 
står på tröskeln till känns inte välkomnande. Elvira och Biljana säger att 
de är rädda för att de inte ska kunna flytta hemifrån när de väl vill det, 
utan tvingas stanna kvar hos föräldrarna. Genom att tvingas bo kvar i 
föräldrahemmet flyttas på så sätt en viktig del av vuxenblivandet uppåt på 
åldersskalan. Diskussionen med Elvira och Biljana övergår till att handla 
om arbete, en förutsättning för att kunna få ett boende. De säger att de är 
rädda för arbetslöshet och diskussionen glider igen in på frågan om utbild-
ningens värde där Elvira säger: 
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Det blir bara svårare och svårare, för 5 år sen kanske det räckte med  
gymnasieutbildning och du kunde få ett någorlunda bra jobb som kanske 
ekonomiassistent men nu måste du ha universitetsutbildning för att kunna 
få det. Ribban blir bara högre och högre för deras krav, det blir jobbigare 
och jobbigare, alla når ju faktiskt inte dit, vaddå ska halva Sverige sitta 
arbetslösa och med låg lön.
 Biljana: ja, det är ju så.

Kunskapssamhällets krav på allt högre utbildning gör avtryck i berättelsen. 
Risken för att bli arbetslös görs inte till ett direkt personligt problem utan 
kopplas till strukturella förändringar, vilka riskerar att ge effekter för en 
stor del av befolkningen. Biljana stödjer sin kompis iakttagelser men är 
samtidigt optimistisk: 

Biljana: Ja, jag tror att det kommer att bli bättre, för det finns ju en massa 
gubbar och kärringar som snart kommer att gå i pension och då blir det 
väl våran tur snart.
Elvira: jag säger bara så här, jag tror att det kommer att bli svårare, jag 
kommer att nå till mitt mål men… det kommer att ta en jäkla tid.
Biljana: Ja, det är det jag säger, det kommer att ta tid. Man kommer att 
nå sitt mål innan man går i pension men…
Elvira: Ja, det kommer att vara såhär upp och ner, upp och ner… man kom-
mer att få hopp som kommer att släckas och så vidare och i slutet så bara 
huu, (pust) då är man gammal.

Elvira är, liksom många av de andra ungdomarna, förberedd på att livet 
kommer att bjuda på både med- och motgångar. Det kommer att ta tid att 
nå sina mål. Den linjära övergången till vuxen och etablering i arbetslivet 
problematiseras. Ungdomarna tycks förbereda sig på att vuxenlivet inte är 
den trygga hamn de ibland föreställer sig, eller åtminstone önskar sig, att 
det är.  
 Familj och barn är en annan del som ingår i bilden av vuxenblivandet. 
Detta präglar som vi sett också ungdomarnas karriärskapsberättelser. Bil-
jana och Edisa fortsätter att placera ut hållpunkter på sin tidshorisont, men 
inser att alla delar är svåra att få på plats inom den ideala tidsramen:

Elvira: Jag vill ha en typ egen familj och eftersom utbildningen kommer att 
ta en sån jävla lång tid så kommer familjen att komma hur sent som helst. 
Jag vill inte vara en sån 30 åring med barn utan jag vill ha mina barn vid 
25 år. Och jag vill ha typ 3 barn, och då vill jag ha dom då för annars blir 
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det att typ man får ett barn och då så har jag just börjat jobba och då måste 
man ta mammaledigt på direkten och vi säger att jag är 28 och har fått mitt 
jobb, då måste jag ju jobba i minst ett år, jag kan ju inte ta mammaledigt 
med direkten, då är jag kanske 30-31 när jag har mitt första barn och det 
blir ju såhär… jag tycker att det är för gammalt!
Biljana: men för det första så måste du hitta dig en man.
Elvira: Jag vet det också!
(*Elvira och Biljana skrattar*) 

Vuxenlivet förskjuts, bland annat på grund av allt längre tid i utbildnings-
systemet. Elvira uppfattar denna förskjutning som problematisk, inte minst 
för familjelivet. Inte heller Biljana får planerna att gå ihop inom den tids-
horisont hon ser framför sig: 

Biljana: Det finns faktiskt nåt som heter pappaledighet. Jag säger så, jag 
ska ha högst två barn och då för det första så vill jag inte skaffa barn innan 
jag vet att jag kan ge dom möjlighet till ett bra liv. Jag vill liksom inte föda 
barn nu och så ska vi bo i min mammas städskrubb, förstår du? Det är ju 
bättre att jag har typ ett bra jobb, bra utbildning, en framtid, egen lägenhet, 
ett eget liv och sen så har jag då den möjligheten att ta ett barn till världen 
så… man måste kunna ta hand om barnet. /…/ men  jag vill också ha barn 
när jag är 25.
Elvira: det kommer att bli jobbigt. Det är jobbigt nu, jag menar, i snitt har 
svenskarna 1,5 barn och snart blir det ännu mindre. Det blir inga barn, bara 
gamlingar. Jag vill ha många barn, men det hinner man inte. 
Biljana: du kommer att få barn, och jag vill också ha barn men när man 
tänker efter så vill jag vara såhär affärskvinna. Jag kommer inte att ha 
tid med barn… man ska ju ha hunnit uppleva saker också, resor, fester och 
allt man vill ha hunnit uppleva.

Berättelser likt dem som Elvira och Biljana ger är vanligt förekommande 
bland ungdomarna när de resonerar kring arbete, vuxenblivande och vi-
dare livssammanhang. Berättelserna ger uttryck för ett lifescript (Fryk-
man 1992) som är socialt legitimt och förväntat. Scriptet följer en viss 
ordning med tanke på innehåll och sekvens: utbildning, arbete, eget bo-
ende, eget liv och sedan barn. Olika former av karriärer, yrkeskarriär och 
familjekarriär försöks sammanfogas efter en sammanhängande socialt 
önskvärd karriärtidtabell (Roth 1963). Samtidigt problematiseras denna 
ideala livsbild. Hinner man idag både utbilda sig, leva livet och också 
skaffa barn innan man blir för gammal? Kan exempelvis en mammaroll 
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och en roll som karriärkvinna i realiteten kombineras? 
 Frågan om barn, och när i livet man ska få detta, är en laddad fråga för 
många av tjejerna. De vill inte bli ”gamla mammor”, precis som Elvira ut-
trycker. De olika karriärtidtabellerna, för arbete, familj och olika former av 
aktiviteter för personlig utveckling skapas och anpassas i ljuset av varandra. 
Jämkningen mellan olika karriärtidtabeller blir tydligare bland tjejerna än 
bland killarna. Både killarna och tjejerna talar om barn och familj i anknyt-
ning till utsagor om hur de vill leva sitt liv – där familj och en ordnad social 
situation med arbete, försörjning och ett gott boende formuleras som det 
eftersträvansvärda. Däremot är tjejernas berättelser om familj och arbete, 
till skillnad från killarnas, ofta mer tydligt och sammansatt formulerat i 
en övergripande planeringshorisont (Närvänen 1994) som också innehåller 
en utvärderande dimension (jfr Emirbayer & Mische 1998). 
 Vad som så här långt blir tydligt är hur ungdomarna tycks uppfatta att 
val är ofrånkomliga och individuella. Man kan tolka detta som en frukt 
av individualiseringsprocesser där ”val” inte framstår som frivilliga utan 
något man måste genomgå (jfr Beck 2000). Valen som ska göras riktas in 
mot en önskat vuxenliv. Självförsörjning genom ett ”riktigt arbete” och ett 
ökat ansvarstagande tycks bli viktiga markörer för ungdomarnas vuxenbli-
vande. Uppfattningar kring vuxenblivandets innebörder färgar också deras 
formuleringar och värderingar av olika framtider. Berättelserna präglas av 
normativa föreställningar om en linjär övergång till att bli vuxen och av 
föreställningar om ungdomen som en transitionsfas. Rösterna är emellertid 
inte entydiga. Även om man har kartan och vägmärkena mot det ideala 
och önskade vuxenlivet uppritad, betvivlar man ibland framkomligheten. 
Den sociala terrängen presenterar hinder, tiden är begränsad och problem 
tornar upp sig i horisonten. 

Sammanfattande reflektioner – framtider 
och kontroll
Berättelser om vilka val och karriärvägar ungdomarna ser framför sig har 
varit huvudfokus i kapitlet. Genom att studera ungdomarnas individuella 
berättelser har vi sett hur ofta inte bara en utan flera alternativa karriärval 
tonar fram. Berättelserna om karriärval tar sig uttryck som sannolika, 
möjliga, tänkbara och önskade framtider (Bjurwill 1986). Till detta har jag 
också inkluderat ytterligare en framtid – borde-framtiden – som starkare än 
de övriga visar på de publika narrativ som gör avtryck i ungdomarnas fram-
ställningar. Både SE- och HA-ungdomarna förhåller sig till Utbildning som 
en borde-framtid. Skillnaden ligger i att denna borde-framtid uttrycks som 
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både en mer önskad och också mer sannolik framtid av SE-ungdomarna än 
vad den görs av HA-ungdomarna. Ungdomarna tycks alla, mer eller mindre 
starkt, införliva de publika utbildningspolitiska narrativen om utbildning, 
valfrihet och egenansvar. De förenas också i hur de förhåller sig till själv-
klarheten i att göra ett val. Vuxenblivandet framstår i berättelserna som 
målet och självständighet, egenförsörjning och egenansvar blir markörer för 
målgången. Däremot är ungdomarna oroliga att vägen till vuxenlivet bjuder 
på motstånd. Det är i förhållande till denna uppfattning om vuxenblivande 
som ungdomarna också tycks formulera och värdera sina karriärval.  
 Vårt förhållningssätt till dåtid, nutid och den förväntade framtiden 
är viktigt för hur vi definierar olika situationer och för våra tolkningar av 
möjligheter och begränsningar i handlingsutrymme (Närvänen och Näsman 
2007b:73, 2007a, b, Emirbayer & Mische 1998 ). På så sätt påverkar vårt tids-
perspektiv karriärskapet (Brannen & Nilsen 2002a, b). Tidsdimensionen i 
ungdomarnas berättelser har blivit tydlig i kapitlet. Deras berättelser visar 
hur en temporal dimension och orientering är inbyggd i karriärskapet. Några 
exempel är när ungdomarna i konkreta ordalag talar om ”framtidsjobb” el-
ler hur man kan ta ett arbete under begränsad tid i väntan på det ”riktiga” 
arbetet. De talar också om att man absolut inte vill ha ett visst arbete hela 
livet och om hur man ska investerar för att ha det bra i framtiden. Utvärde-
ringen och skattningen av olika framtider hänger med andra ord samman 
med variabeln tid. Olika framtider bedöms efter den tid det tar att uppnå ett 
visst mål, alternativt blir vissa framtider sannolika under villkoren att de är 
tidsbegränsade eller utifrån att vissa investeringar, såsom utbildning, har 
lång hållbarhet. Tidsdimensionen ligger också inbyggd i talet om ungdom, 
vuxenblivande och övergångar.
 Möjlighetshorisontens tidsdimension blir även synlig på det sätt som de 
olika ”framtiderna” placeras på en tidslinje. Om vi uppehåller oss vid framti-
der som inbegriper vidareutbildning – vilka både SE- och HA-ungdomarna 
förhåller sig till som antingen tänkbara, möjliga, sannolika, önskade eller 
borde-framtider – så framträder vissa temporala skillnader i ungdomar-
nas framtidsbeskrivningar. De önskade framtider som SE-ungdomarna 
formulerar framstår även som sannolika framtider delvis beroende på det 
närmare tidsspann de rör sig inom. Det förefaller som om ju närmare inpå 
nuet framtiden formuleras, desto mer sannolik ter den sig. SE-ungdomarna 
kan jämföras med HA-ungdomarna som tycks förlägga talet om utbild-
ning längre in i framtiden. I HA-ungdomarnas berättelser tycks framtider 
som handlar om ”butiksarbete” placeras närmare nuet och sådana blir 
också uttryckta som mer sannolika. Ju längre fram i tiden den önskade 
framtiden placeras, desto mer avlägsen och diffus tycks den framstå som 
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en sannolik framtid. De olika ”framtiderna” ligger så att säga olika långt 
fram i framtiden och de säger något om ungdomarnas tidshorisonter och 
möjlighetshorisonter.
 Relationen mellan önskade och sannolika framtider handlar även om 
huruvida de önskade framtiderna tycks konkretiseras i form av planer. I detta 
framkommer vissa skillnader mellan ungdomarna. Att SE-ungdomarnas 
berättelser om utbildningskarriärer tar sig uttryck som mer sannolika fram-
tider har också att göra med att de flesta av dem formulerar mer specifika 
utbildningsalternativ och även formulerar hur de ska nå sina mål. Detta 
i jämförelse med HA-ungdomarna där formuleringar av utbildning som 
önskade och tänkbara framtider ofta är mer oklara och uppblandade med 
fler alternativa framtider. SE-ungdomarnas utbildningsframtider tycks 
konkretiseras mer i termer av planer som ligger närmare i tidshorisonten. 
HA-ungdomarnas utbildningsframtider tycks däremot i större utsträckning 
ta formen som förhoppningar som placeras längre fram i tidshorisonten (jfr 
Nilsen 1999).44 
 Förhoppningar är kopplade, om än vagt, till någon definierad punkt i 
framtiden. En plan är i jämförelse med förhoppningar mer konkret och ligger 
närmare i tid (Nilsen 1999). I Emirbayers och Misches (1998:971) vokabulär  
formuleras både förhoppningar och planer inom den “projektskapande  
dimensionen”. Vad som kommer att uttryckas som planer alternativt som 
förhoppningar har då att göra med den utvärderande dimensionen i nuet – 
där social position och resurser tas med i utvärderingen. En plan, i jämförelse 
med en förhoppning, innehåller rimligen mer av en utvärdering och dras  
då automatiskt närmare realiteter i nuet (jfr Närvänen 1994). Ungdomarnas 
framtidsformuleringar tolkar jag på just detta sätt, där HA-ungdomarnas 
utbildningsframtider mer tycks ta karaktären av förhoppningar som placeras  
inom en avlägsnare framtid. SE-ungdomarnas utbildningsframtider tar sig 
istället mer uttryck som planer, tydligare formulerade inom ett närmare  
tidsspann. 
 Utifrån ungdomarnas berättelser är min analys att möjlighetshorisonten 
och tidshorisonten måste ses som ömsesidigt påverkande. Möjlighetsho-
risonten kan exempelvis tänjas eller krympas beroende på vilken punkt i 
framtiden man relaterar till. Om man fortsättar att tänka lite friare kring 
denna relation tycks, något paradoxalt, HA-ungdomarnas möjlighetsho-
risonter blir vidare ju längre in i framtiden de riktar sin blick. Rimligen 
borde möjlighetshorisonten bli snävare i en framtid som man inte kan veta 
så mycket om eller kan kontrollera. Men kanske är det möjligt att vidgade 

44 I sin analys av ungdomars karriärsberättelser gör Nilsen (1999) en skillnad mellan drömmar,	förhoppningar		
			 och	planer som i sin tur relaterar till tidshorisont	samt	känslan	av	kontroll.
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framtida möjlighetshorisonter handlar om att man i sådana formuleringar 
inte tvingas ta ner aspirationerna till utvärderingar i ett nu som synliggör 
att man kanske har begränsade resurser att uppnå sina mål. 
 Hur berättelserna skisserar möjlighetshorisont och tidshorisont kan 
relateras till frågan om kontroll (Nilsen 1999). Karriärskapande och val 
handlar om kontroll över sin livssituation. Allra minst handlar det om 
en önskan att kunna styra över sitt eget liv i framtiden. Med de val ung-
domarna gör hoppas de uppnå ett mål, till exempel ett bra arbete efter en 
lång utbildning, ett arbete där man har möjlighet att avancera eller en rimlig 
lön så man har råd att köpa hus eller lägenhet och ta hand om en familj. 
Man försöker planera för och göra val som ligger i linje med de mål man 
föresatt sig. Oförutsedda händelser är svåra att kalkylera med men man 
skissar upp planer för vad som bedöms ligga inom ens egen kontroll. 
 Sociala övergångar, vissa mer än andra, innebär en risk att förlora den 
personliga kontrollen (Evans 2002:252). Vi har sett hur ungdomarna ut-
trycker dubbla känslor inför den vändpunkt som studentexamen utgör, både  
positiva känslor om möjligheter och känslor av oro inför en oviss framtid och 
ett osäkert vuxenblivande. En subjektiv känsla av kontroll byggs upp som 
en blandning av dels tilltro till den egna kompetensen/förmågan och dels 
tilltro till omgivningen samt att en viss handling där leder till en specifik 
utdelning (Evans 2002:248, Flammer 1997, Grob, Flammer & Wearing 1995). 
Känslan av kontroll är därmed en individuell konstruktion som samtidigt är 
kopplad till den sociala omgivningen. Känslan av kontroll kommer därmed 
att variera beroende på sammanhang och erfarenheter (Evans 2002:248). 
 Ungdomarna i föreliggande studie tycks uttrycka tilltro till sig själva och 
sina förmågor. Vid de tillfällen som de uttrycker osäkerhet och bristande 
kontroll över framtida scenarion så är det oftast riktat mot samhället och 
systemet – t ex att de inte litar på att deras studieinvesteringar leder till ett 
arbete. Känslan av att ha kontroll över sitt liv och sina val relaterar också till 
resurser och social position (Evans 2007).45 Denna känsla av kontroll kan t 
e x stärkas när man överblickar och förstår det utbud av utbildningsalter-
nativ som finns tillgängligt, när man har sociala kontakter som hjälper en 
till anställningsintervju eller när man har ekonomisk trygghet att studera 
oberoende av studiestödsregler. Dessa exempel handlar om förutsättningar 
för förverkligande och kontroll över karriärskapet genom att man har till-
gång till kulturellt (informations)kapital, socialt kapital och ekonomiskt 
kapital (Bourdieu 1986, 1999). 

45  Evans och Heinz (1993, 1994) och Evans (2007) betonar t ex hur övergångsstrategier som karaktäriseras av 
ett ”chanstagande” blev framgångsrika strategier för social mobilitet ifall individen hade ett socialt skydds-
nät som gjorde att misstag inte blev avgörande (jfr Brannen och Nilsen 2005).
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 I detta kapitel har analysen till stor del handlat om ”gemensamma 
nämnare” – t ex ungdom som livsfas och strukturella vändpunkter – och 
hur ungdomarna på ett likartat sätt tycks förhålla sig till vissa publika 
narrativ. I följande kapitel flyttas frågeställningen till att försöka förstå hur 
dessa nämnare bearbetas och hanteras individuellt och har att göra med 
personliga erfarenheter, olika kapitaltillgångar och positioner i termer av 
social klass, etnicitet och kön. Genom att lägga fokus på hur ungdomarna 
talar om och tolkar föräldrarnas karriärer och föräldrarnas aspirationer 
och råd vill jag resa frågor kring betydelsen av kapital, social position och 
habitus för de ungas karriärskapande. Dessa kopplingar motiveras med att 
en stor del av det kapital som ungdomar har är beroende av föräldrarnas 
socioekonomiska position och hur den påverkar barnens karriärskap. 
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Dagens samhälle karaktäriseras av fragmenterade karriärvägar och en in-
tensifiering av individuella val. Många forskare har uppmärksammat detta 
och aktualiserat frågan om vilka unga som har valmöjligheter och riktat 
fokus mot sociala strukturer såsom klass, kön och etnicitet (Ball, Maguire & 
Macrae 2000, Ball, Reay & David 2002, Furlong & Cartmel 1997, Trondman 
& Bunar 2001, Wyn & Dwyer 1999). I det föregående kapitlet berördes publika 
narrativ om utbildning med tyngdpunkt på valfrihet och individualisering. 
Detta bildar en bakgrund när jag i föreliggande kapitel intresserar mig för 
hur formuleringen av olika framtider samspelar med erfarenheter, social 
position, kapitalformer och habitus.
 Fokus ligger även i detta kapitel på hur ungdomarna talar om olika 
framtider, men här relateras berättelserna till föräldrarnas aspirationer och 
den sociala position i samhället som är ungdomarnas utgångspunkt. I ung-
domarnas berättelser framträder bilden av vad föräldrarna förmedlar för 
råd, önskningar och erfarenheter, kopplat till de vägval ungdomarna har 
framför sig. Med det teoretiska perspektiv som är avhandlingens resonans-
botten blir berättelserna om föräldrarna också berättelser om ungdomarna 
själva, deras identifikationer och de möjlighetshorisonter de ser framför sig. 
Sankey och Young betonar hur:

… young adults at varying stages of identity formation tell stories of parental 

influence differently. As such, narratives of parental influence on career 

development may thus represent statements of identity. (Sankey & Young 

1996:149) 

Social position och karriärval
Variationen i ungas uppväxtvillkor tar sig uttryck i olika karriärplaner, olika 
förverkligade karriärer och olika former av identitetsprojekt (Johansson 
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2007, Jönsson m fl 1993, Trondman & Bunar 2001). Forskning inom ut-
bildningsområdet visar t ex att studieframgångar hänger samman med 
elevers socioekonomiska position. Främst handlar det om ett samband 
mellan föräldrarnas utbildningsnivå och barnens studieprestationer, men 
även om föräldrarnas sociala position på arbetsmarknaden och dess på-
verkan på barnens karriäraspirationer.46 Den socioekonomiska positionen 
samspelar delvis också med etnisk bakgrund. Exempelvis visar statistik 
(Skolverket 2004a) att unga med utländsk bakgrund, i jämförelse med unga 
med svensk bakgrund, har föräldrar med lägre utbildningsnivå och svagare 
arbetsmarknadsanknytning. Detta innebär att de är i sämre utgångsläge 
än unga med svensk bakgrund. 
 Karriärval måste därmed förstås i relation till individens livshistoria 
och familjeposition. Det sker en påverkan över generationer och ungdomars 
karriärval formuleras ofta i ljuset av tidigare erfarenheter som de själva 
och föräldrar gjort (Hodkinson m fl 1996). Relationen mellan social posi-
tion (dispositioner, habitus och kapital) och karriärmöjligheter innebär att: 

”alla ändstationer är inte lika sannolika från alla startpunkter” (Bourdieu 
1993:265). Individens habitus influerar vad denne ser som sannolika, möjliga, 
tänkbara och önskade framtider. Olika kapitalformer gör också vägen till 
avsatta mål enklare eller svårare att nå – att omvandla en önskad framtid 
till en förverkligad framtid (Bourdieu 1993). 
 Med Bourdieus och Hodkinsons och Sparkes teoretiska resonemang som 
avstamp närmar jag mig relationen mellan ungdomarnas framtidsformule-
ringar och deras tolkningar av föräldrapositioner och aspirationer. Ytterligare 
två begrepp som hjälper mig att analytiskt tydliggöra vissa mönster och 
förstå hur olika karriärer görs relevanta är ”biografiska scheman” och ”pro-
gram”. Biografiska scheman är förmedlade modeller för typiska livsförlopp: 

”d v s typifieringar av livsförlopp som uppfattas som möjliga, obligatoriska 
eller för-givet-tagna.” (Närvänen 1994:48f). Schemana pekar ut tänkbara 
karriärer och de blir tolkningsramar i förhållande till framtiden. 

Det är tänkbart att kunskapen om olika biografiska scheman i princip kan 

vara tillgänglig för alla i ett samhälle, men vilka biografiska scheman som 

faktiskt förmedlas till en individ och vilka värderingar som knyts till olika 

biografiska scheman beror också på de socialisationsagenter som individen 

interagerar med och identifierar sig med. (Närvänen 1994:49)

46 Se t ex; Arai m fl 2000, Eriksson 1994, Glick & White 2004, Jonsson 1994, Jonsson 2001, Jönsson m fl 1993,  
 Lindblad 1994, Sankey & Young 1996, Similä 1994, Skolverket 2004, SOU 2000:39, Ungdomsstyrelsen 2000,  
 Ålund 1997
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De scheman som återkommande valideras och bekräftas i sociala interak-
tioner kan ta sig formen av program för framtiden. Begreppet hjälper mig 
att förstå hur ungdomarna tolkar olika karriäralternativ som förmedlas 
till dem av t ex föräldrar. Det blir också en hjälp att förstå hur olika kar-
riäralternativ förankras och beskrivs i relation till vardagliga interaktioner, 
erfarenheter och resurser. Begreppet ”biografiska scheman” har likheter med 

”lifescript” (Frykman 1992) och ”karriärtidtabeller” (Roth 1963) genom att de 
beskriver vissa socialt standardiserade karriärer. Biografiska scheman kan 
upprätthållas och förmedlas genom publika narrativ, i vilka vissa scheman 
ofta premieras framför andra.

Berättelser om föräldraaspirationer och  
utbildningsuppmuntran

”Välj själv men helst så…”

Özlem: För det första, det enda dom vill är att, alla deras barn, vi ska lyckas 
med skolan, det är så viktigt för dom att vi ska klara av studierna. Att vi 
ska uppnå ett bra mål, att vi ska ha ett bra yrke, inte vilket yrke som helst, 
men man ska ha bra yrke…

I citatet berättar Özlem vad hennes föräldrar önskar för sina barns fram-
tider. Det är en önskan som tycks enkel: barnen uppmuntras till studier, 
vilket ska generera ett bra yrke. Özlem, som går på HA-programmet, säger 
att hon valde helt fel program. Hon berättar att hon i högstadiet ville bli 
skådespelerska eller gå ett medieprogram. Föräldrarna motsatte sig dock 
detta med hänvisning till att det inte ger arbete eller ett riktigt yrke. Istället 
blev det alltså HA-programmet som nästan är en motpol – ett program där 
yrkeslinjen är tydlig. Özlem säger att hon har vantrivts i tre år och inte kan 
tänka sig att arbeta inom yrket. Därför ska hon gå komvux för att sedan 
söka in på universitetet för att studera inom dataanimering, tandhygien 
eller journalistik. Båda Özlems föräldrar jobbar inom restaurangbranschen, 
trots att fadern var journalist i Turkiet. Faderns yrke från hemlandet tycks 
ha inspirerat Özlem. Hon engagerar sig i en lokal radiostation som sänder 
mot Turkiet och hon betonar att detta arbete inspirerar hennes framtids-
planer. Dialogen fortsätter mellan Özlem och mig. Jag frågar vilket yrke 
föräldrarna då betraktar som ”bra yrke”: 
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Jamen, typiskt oss som kommer från Turkiet, ja läkare och jurist och såna 
grejer, ingenjör och så. Men det är så, nu för tiden då dom har sett jag mår, 
nu när jag har gått i handel och så vidare så märker dom att jag har mått 
jättedåligt dom sista tre åren. Då har dom liksom lagt av med det och vi 
får läsa det vi vill. Vi får studera vidare det vi vill, bara vi har ett yrke, har 
dom sagt. Bara vi har ett yrke, det enda dom vill är att vi ska studera… Och 
dom säger att dom vill inte att vi ska gifta oss och skaffa barn och sånt före 
studierna, utan efteråt när vi har fått yrke och utbildning så kan vi göra 
vad vi vill. Det är det enda dom vill från oss.

Özlems berättelse visar att föräldrarna dels vill att barnen ska utbilda sig 
och dels egentligen ”bara” vill att barnen ska må bra och få ett bra liv. Asad 
berättar i liknande ordalag som Özlem att föräldrarna önskar att han ska 
studera vidare. Samtidigt betonar han: ”Mina föräldrar säger att jag ska välja 
det jag känner för själv och må bra. Dom tvingar mej inte att jag ska bli typ läkare 
eller nåt. Min pappa säger att jag ska välja själv efter intresse”. Berättelsen om 
föräldraråd markerar också vikten av valfrihet. Azita, vars föräldrar också 
råder henne till vidare studier, exemplifierar sin valfrihet med en beskriv-
ning av hur hon bytt gymnasieprogram. Hon säger: ”… dom sa att ’om det 
här blir bättre för dej och om du vill läsa det’. ’Ta din egen riktning’ sa dom ’bara 
så du fixar jobb och klarar utbildningen’”. 
 När ungdomarnas berättelser kommer att handla om föräldrarnas på-
verkan och aspirationer är det slående hur de antingen inleds eller avslu-
tas med en markering om att ungdomarna själva får välja. Ungdomarna är 
således noga med att betona sin valfrihet och att föräldrarna inte tvingar 
dem till något alternativ. I de flesta fall följs sådana uttalanden av motive-
ringen ”bara man blir lycklig och mår bra”. I ungdomarnas berättelser om 
föräldrarnas önskningar och råd tonar därför en dubbeltydlighet fram 
som uttrycker dels önskan om studier och dels en allmän föräldraönskan 
om ett bra och lyckligt liv. En förutsättning för det senare tycks vara att 
barnen måste få bestämma själva. Som redan berörts i kapitel fyra, kan 
denna markering om valfrihet rimligen ses som ett uttryck för en sam-
hällelig individualiseringsnorm. Sådana betoningar kan även tolkas som 
uttryck för en ”allmän uppfostringsdiskurs” som innebär att barn ska få 
utvecklas och välja fritt i linje med sina intressen och förmågor (Skawoni-
us 2005:323). Denna allmänna uppfostringsdiskurs kan antagligen också 
komma att stärkas av de utbildningspolitiska publika narrativ om valfri-
het som påpekats tidigare. Färgade av sådana publika narrativ kan ungdo-
marnas betoning på föräldrarnas valfrihetsuppfattning förstärkas. 
 Vad som är genomgående är hur det i ungdomarnas berättelser tonar 
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fram ganska likartade tolkningar av föräldrarnas önskningar och råd an-
gående framtiden. Nästintill samtliga ungdomar, oavsett om de går på 
HA- eller SE-programmet, säger att deras föräldrar önskar att de ska sat-
sa på en utbildning. De flesta av ungdomarna överväger också i olika hög 
grad att vidareutbilda sig. För SE-ungdomarna tycks vidareutbildning 
formuleras som ett måste och de säger sig alla ska studera vidare. Även 
HA-tjejerna överväger någon form av vidareutbildning. HA-killarna är 
dock ett undantag. De säger att de inte ska investera i utbildning, trots att 
deras föräldrar önskar sig detta. På samma sätt som i ungdomarnas be-
rättelser om sina egna val, präglas berättelserna om föräldraaspirationer 
av en tilltro till högre utbildning. Den starka relationen mellan barnens 
tal om utbildning och föräldrarnas tilltro till utbildningsinvesteringar 
kan i och för sig tyckas ganska logisk eftersom barn när det gäller studie-
val ofta influeras av föräldrarnas grundläggande attityder (Bourdieu 1993, 
1999, Bourdieu & Passeron 1990, Glick & White 2004, Hammarström 
1996, Sankey & Young 1996). Barn influeras emellertid inte bara av de 
önskningar och råd som föräldrarna förmedlar utan de bildar sig också 
egna uppfattningar utifrån hur de tolkar föräldrarnas erfarenheter och 
sociala positioner. 

Utbildningsmedveten uppmuntran
I berättelserna förmedlas en bild av att ungdomarna själva väljer sin framtid 
samtidigt som föräldrarnas råd och önskemål riktas mot vidare utbildning. 
Som vi får se i följande avsnitt tar sig föräldrarnas utbildningsråd emellertid 
olika uttryck och är mer eller mindre avgränsade.
 Tjejerna i SE-klassen är samstämmiga i sina planer för vidare studier. 
Alla har de minst en högutbildad förälder och alla säger de att deras föräldrar 
uppmuntrar dem att studera vidare. Det har ofta mindre betydelse vad de 
studerar även om föräldrarna naturligtvis har sina uppfattningar om att 
vissa yrken är finare och mer önskvärda än andra. De tjejer med någon för-
älder som studerat ekonomi säger att föräldrarna uppmuntrar och inspirerar 
dem i den riktningen. Men här uttrycks inga tvång, ungdomarna säger att 
föräldrarna lämnar till dem att bestämma själva. Elvira i SE-klassen säger 
att hon med säkerhet ska fortsätta studera, kanske till lärare eller socionom. 
Elviras mor har studerat till ekonom i Bosnien och detta har inverkat på 
Elviras val av gymnasieprogram och framtidsplaner. 

Dom vill att jag ska plugga vidare för att dom anser att utbildning är viktigt 
för en person överhuvudtaget, att man känner att man har nånting eget, 
då har man ett diplom och då har man blivit en egen människa. Och dom 
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tycker att det är viktigt, speciellt när man är i ett främmande land, då 
betyder det nåt det som står på pappret, för att du har en utbildning och 
du har skaffat dig den och förtjänat den. Så dom vill att jag ska utbilda 
mig, bli en egen människa och ha det bra i livet.

Elvira beskriver här inte bara att föräldrarna vill att hon ska studera vidare 
utan också hur de motiverar denna önskan. Vidare studier tycks associeras 
med förutsättningar för ett bra liv. Utbildning tycks också kopplas ihop 
med identitetsarbete och utveckling – ”att bli en egen människa”. Hur in-
vestering i utbildning kopplas samman med migration till ett ”främmande” 
land, blir också tydligt i ovanstående citat. Detta kommer jag att diskutera 
vidare i senare avsnitt. 
 Elviras kompis Azita har liknande familjebakgrund och framtidsplaner 
som Elvira. Azitas föräldrar vill att hon ska studera vidare men de säger inte 
vad hon bör studera – även om de föredrar något med ekonomisk inrikt-
ning. Azita berättar att hon valde SE-programmet på grund av att hennes 
mor var ekonom i Bosnien och föräldrarnas kunskap om ekonomistudier. 
Uppfattningen att ekonomisk utbildning har hög status i Bosnien har också 
inverkat på Azitas val:

Min mamma var ekonom. Det finns mycket ekonomer i Bosnien. Och det är 
därför som jag tror att jag själv läste ekonomiskt program, för att föräldrar 
är säkra på vad en ekonom är så då pushar dom en till det. Min mamma 
ville att jag skulle gå natur först, för hon tänkte att det var mycket matte 
och man kan bli doktor. För min morsa är kvar i det där att om man kan 
matte så kan man allt. Och jag ville inte gå natur så till slut sa hon att 
’okey då blir det ekonom’.

Det är tydligt hur ungdomarnas berättelser uttrycker en ”riktad och ut-
bildningsmedveten uppmuntran” (Hilding 2000) från föräldrarnas sida. 
Detta gäller både SE- och HA-ungdomarna. Gabriella, som går på HA-
programmet, beskriver föräldrarnas önskan om studier: ”Så säger dom att 

´du behöver inte plugga två tre år, men ett år, bara så att du får en akademisk 
utbildning, nånting… för att det kommer att ge dig så mycket nyttá .” Gabriellas 
berättelse visar föräldrarnas ”utbildningsmedvetna uppmuntran”, där hu-
vudsaken är att hon investerar i någon form av högre utbildning. Liknade 
berättelse som Gabriella uttrycker också hennes klasskompisar Nizrin och 
Asad. Nizrin säger ifråga om föräldrarnas önskan: ”Det bryr dom sig inte om 
vad, dom vill bara att man ska vara högutbildad. Dom vill bara att man ska vara 
högutbildad, att man ska läsa universitet och så där…”. Det är inte någon speciell 
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utbildning som föräldrarna önskar att Nizrin ska läsa utan det viktigaste 
är den akademiska nivån i sig. 
 På liknande sätt svarar även klasskamraten Asad på frågan om vad hans 
föräldrar tycker om HA-programmet: ”Dom tycker, dom har ingen aning om 
det egentligen, dom vet inte vad det innebär eller vad mitt mål är. Men dom vill ju 
att jag ska fortsätta att plugga.” Asad säger att han inte får någon vägledning 
av sina föräldrar vad gäller vidare studier. Enligt honom vet de inte vad 
hans gymnasieprogram innebär och inte heller har de inblick i eller speci-
fika synpunkter om eftergymnasiala studier. Ändå är de av den generella 
åsikten att deras son ska fortsätta att studera. Då familjen ofta utgör en 
viktig grund för ungas vidare utbildningsorienteringar, tycks det på Asads 
berättelser som att han står ganska ensam vid detta vägskäl. 
 De flesta ungdomarna berättar således hur deras föräldrar önskar att 
de ska satsa på vidare studier. Vid en närmare anblick anges emellertid 
nyanser i föräldraaspirationerna. I vissa fall, såsom i Gabriellas, Asads och 
Nizrins, uppmanar föräldrar till högre studier i största allmänhet. Vad man 
utbildar sig till är inte det primära i dessa berättelser, utan att man utbildar 
sig är det viktigaste. I andra fall, så som i Azitas berättelse, anges en mer 
specifik inriktning på utbildningsuppmuntran. Den senare kategorin av 
föräldrauppmuntran som är mer specifik tycks, enligt ungdomarna, ha 
att göra med att föräldrarna också baserar sina råd på egna erfarenheter 
av högre utbildning. Den ”riktade och utbildningsmedvetna uppmuntran” 
(Hilding 2000) kan därför delas in i två kategorier: oinriktad och inriktad. 
Den inriktade utbildningsmedvetna uppmuntran sammanfaller ofta med 
att föräldrarna själva är vidareutbildade eller på annat sätt har kunskap om 
olika utbildningar. Den oinriktade utbildningsmedvetna uppmuntran tycks 
i sin tur bero av en lägre grad av kunskap om utbildningssystemet och hur 
man orienterar sig i detta. Denna sammanfaller ofta med en frånvaro av 
egen utbildning hos föräldrarna.
 Generellt sett påverkar föräldrars utbildningsnivå inte bara barnens 
aspirationer utan detta kulturella kapital kan också verka som en form av 
informationskapital (Bourdieu 1986). Informationskapital hänger samman 
med en förtrogenhet med utbildningssystemet och med en kunskap att 
värdera olika utbildningsvägar mot varandra (jfr Skawonius 2005). Detta 
kapital blir allt mer viktigt i dagens utbildningssystem med en uppsjö av 
olika utbildningar som ofta är otydligt avgränsade i förhållande till var-
andra. Elever med ett stort kulturellt kapital från sina föräldrar har goda 
utsikter till en privilegierad framtid. Det kulturella kapitalet innebär att de 
är välinformerade, välbekanta med och rustade att värdera de möjligheter 
som utbildningsväsendet och yrkeslivet ger (Broady 1998:8). Utifrån detta 
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perspektiv blir det tydligt hur vissa ungdomar, såsom Asad, har begränsat 
informationskapital från sina föräldrar och då möjligen också sämre för-
utsättningar att göra välinformerade val (jfr Skawonius 2005). 
 När man hör ungdomarnas berättelser om föräldrarnas råd och önsk-
ningar så tycks graden av inriktning i den utbildningsmedvetna uppmunt-
ran sammanfalla med föräldrarnas utbildningsnivå. Det är med andra ord 
främst SE-ungdomarna, varav många har föräldrar med högre utbildning, 
som säger att föräldrarnas råd riktar sig mot specifika utbildningsprogram. 
Det kulturella kapitalet som utbildning utgör verkar därmed inte ha bety-
delse för uppmuntran till studier i sig. Samtliga föräldrar sägs uppmuntra 
sina barn till studier. Däremot förefaller föräldrarnas utbildning som kul-
turellt kapital samspela med hur specifika och inriktade föräldrarnas råd 
och önskningar till vidareutbildning är.  

”En önskan att få det bättre”
Ungdomarna kopplar själva ihop föräldrarnas råd och önskningar med 
föräldrarnas arbetsmarknadsposition och deras utbildningsnivå. På så vis 
förklarar man varför föräldrarna på olika sätt talar om framtida val och 
vad man bör sträva efter. 

Aysa: Mamma tycker att samhällsekonomi är bra och att jag ska fortsätta. 
Hon vet inte så mycket men hon vet att det är ekonomi i varje fall. Hon vill 
att jag ska plugga vidare och grejer. 
Catarina: Talar ni om vad du skulle läsa vidare i så fall?
Aysa: Det får jag bestämma. Men hon drömmer ju om att jag ska bli läkare, 
eller typ… alla invandrare är ju typ ’åhh, min dotter ska bli läkare’ eller 
lärare, såna stora saker. Det är lite på skämt, det är inte att hon vill det 
helt. Men jag brukar säga att jag ska jobba på bank. Alltså nåt bra, inte 
restaurang som hon själv har gjort och min pappa. Hon vet att det blir svårt. 
Hon vill nåt lugnt och nåt som är bra för mig, nåt som jag trivs med. Helst 
inte restaurangbranschen, för det är skitjobb.

I Aysas berättelse märks moderns omtanke: trivsel och välmående är vad som 
är viktigt. Likväl tonar vidareutbildning fram som det önskvärda. Aysa gör 
själv en analys av varför hennes mor har vissa drömmar och förhoppningar 
för sin dotter. Hon kopplar dessa till föräldrarnas egna arbetsmarknadspo-
sitioner och erfarenheter. 
 Ungdomarnas beskrivningar av föräldrarnas utbildning och position på 
arbetsmarknaden blir viktiga för att förstå hur de tolkar och förhåller sig till 
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föräldrarnas råd och önskningar. Ungdomarna i HA-klassen beskriver att 
deras föräldrar överlag är lågutbildade. De beskrivs också i stor utsträckning 
arbeta i egna småföretag, i serviceyrken eller inom restaurangbranschen. 
Föräldrarna till ungdomarna i SE-klassen tycks i högre utsträckning vara 
högutbildade, ofta inom ekonomi. Samtidigt finns här en beskrivning av 
hur föräldrarna i de flesta fall inte arbetar inom ett yrkesområde eller en 
yrkesposition som motsvarar deras utbildning från hemlandet. De flesta 
föräldrarna arbetar istället inom industrin, i serviceyrken eller inom res-
taurangbranschen. 
 Utbildningsnivåerna för föräldrarna skiljer sig således för ungdomarna 
i de två klasserna men däremot tycks det inte vara lika stor skillnad i föräld-
rarnas arbetsmarknadsstatus i Sverige. Vad som är gemensamt för nästan 
samtliga föräldrar är att ingen av dem har kvalificerade arbeten samt att 
flera av dem är arbetslösa. Många av ungdomarna, främst de som går i 
SE-klassen, uppmärksammar också att föräldrarnas utbildningsnivå från 

”hemlandet” inte sammanfaller med deras arbetsmarknadsposition i Sverige. 
Det är viktigt att inför fortsättningen ha i bakhuvudet hur ungdomarnas 
beskrivningar av föräldrarnas utbildnings- och yrkespositioner ser ut. I 
detta ser vi nyckeln till hur de förstår och mottar sina föräldrars önskemål 
om fortsatta studier och yrkesval.

Föräldraposition och social mobilitet
Ett återkommande drag i ungdomarnas berättelser är hur föräldrarnas råd 
sägs handla om att ungdomarna ska ta tillvara på de utbildningschanser 
som Sverige erbjuder. För några av ungdomarna sägs föräldrarnas upp-
maningar också handla om barnens utbildningschanser i relation till de 
chanser som föräldrarna aldrig fick. Föräldrarnas råd relateras ofta till de-
ras arbetsmarknadsposition och de erfarenheter de har av arbetsmarknad 
eller eget företag i Sverige. Ibland blir råden avskräckande exempel för att 
motivera ungdomarna till studier eller till att söka sig till en annan form 
av arbete. I de flesta av ungdomarnas berättelser om föräldrarnas råd kan 
man se spår av den önskan föräldrarna har att barnen ska få det bättre än 
de själva haft det.47 
 Khalid får inledningsvis illustrera det sätt på vilket många av ungdo-
marna talar om föräldrarnas råd. Khalid beskriver sin fars position för att 
sedan använda denna som en form av förklaring till de råd hans far kommer 
med. Hans far har arbetat i restaurangbranschen i 30 år, ända sedan han 
kom till Sverige, berättar Khalid och fortsätter:

47  I flera andra svenska studier märks också hur barn uppfattar denna önskan från föräldrarna. Se t ex Berg 1997,  
 Hilding 2000, Ljung 2000, Knocke & Hertzberg 2000, Mulinari 2007, Nordenstam & Wallin 2002, Ålund 1997.
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Både min pappa och min bror har ju gått igenom restaurangbranschen och 
vet hur tufft det är, så då vill dom inte att jag ska göra det, det är inget dom 
rekommenderar, men sen är det upp till mig. Och jag funderar på att plugga 
vidare. /…/ Men jag brukar ju sitta med pappa och han brukar säga att 

”restaurangbranschen, tänk inte ens på det” brukar han säga, han brukar 
säga ”plugga och försök att få en utbildning” eftersom ingen i min familj har 
tagit studenten, jag blir den första och den enda om man säger så.

Khalid förstår de erfarenheter som hans far grundar sina råd på. Familjens 
sociala position förefaller bli en viktig hållpunkt som alternativen utgår 
från. Mot denna bakgrund kan Khalid säga vem han är, var han kom-
mer ifrån och vem han vill bli. Berättelsen om fadern och familjen blir 
en förlängd självpresentation, då Khalid identifierar sig mot bakgrund av 
familjehistorien och söker förståelse i den för framtida vägval. Det är på 
detta sätt som habitus skapar orienteringar och uppfattningar om valmöj-
ligheter. Khalids berättelse där han resonerar kring sina egna val i relation 
till familjepositionen är en berättelse om social mobilitet, en önskan som 
Khalid också uttolkar från faderns råd. Fadern vill inte att sonen ska slita i 
restaurangbranschen som han själv och också Khalids äldre bror har gjort. 
Brodern lyckades ta sig från restaurangbranschen och arbetar nu fram-
gångsrikt inom nöjesbranschen. Men en sådan karriär som Khalids bror har 
gjort är inte enkel att lyckas med. Khalid inser att en sådan väg är väldigt 
riskabel. Om hans bror hade misslyckats i nöjesbranschen hade han inte 
haft något annat att falla tillbaka på förutom restaurangarbetet. Varken 
fadern, brodern eller Khalid själv tycks se en sådan karriär i nöjesbranschen 
som realistisk. Utbildning framstår som en säkrare investering inför fram-
tiden och man sätter tilltro till utbildningen för social mobilitet.

Och utbildning är ju viktigt nu i Sverige, förr i tiden så var det ju mycket 
lättare att skaffa sig jobb utan utbildning, nu är det mycket, mycket tuffare, 
så därför behöver man utbildning för att skaffa sig jobb. Och det var samma 
sak med brorsan också, visst han ångrar sig ju litegrann, han brukar säga 
att ” jag har haft tur som kommit in i nöjesbranschen, men typ att om jag 
inte skulle ha kommit in jag skulle ha fortsatt i restaurangen, dag in dag 
ut” . /…/ Så därför alla säger ju det till mig ’plugga, studera, gör nåt med 
livet, kom så långt du kan’. Så jag funderar verkligen på att, typ nu efter 
gymnasiet, att jag kanske ska, typ efter lumpen, då funderar jag på att 
plugga vidare.
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På detta sätt blir utbildning sammanlänkad med de förutsättningar man 
har i livet. Khalid faller in i den publika berättelsen om Utbildning som vi 
känner igen från kapitel fyra – tilltron till utbildning och en norm om att 
man bör utbilda sig. Khalid ställer också dagens utbildningskrav i kontrast 
till gårdagens Sverige, då det var lättare att skaffa arbete utan utbildning. 
Här talar Khalid inte bara om sina investeringar i kontrast till faderns utan 
tycks markera en skillnad till faderns generation – idag behövs utbildning, 
det behövdes inte ”igår”. 
 Föräldrarnas råd sägs ofta också utgå från det faktum att föräldrarna 
i många fall inte fått chansen att studera. Därför blir det extra viktigt att 
barnen tar de möjligheter som erbjuds. Nizrins berättelse liknar Khalids 
på det sätt som föräldrarnas råd sammankopplas med föräldrarnas sociala 
positioner och karriärvägar. Ytterligare en dimension som syns är hur Nizrin 
anses ha möjligheter som föräldrarna inte hade, vilket gör det ännu viktigare 
att utnyttja dem: 

Alltså, min pappa eftersom han hoppade av från skolan, så tänkte han att 
det var faktiskt dåligt, han fick slita mycket hårt alltså. Och sen så skaffade 
dom ju barn väldigt tidigt när dom var unga… så det enda han säger till 
sina barn är att vi ska plugga, plugga, plugga vidare! Det är ett vanligt 
ord som kommer ur hans mun varje dag. Han säger ’plugga, plugga’. Hela 
tiden ’plugga och bli nånting, få nåt yrke, slit inte, slit inte, gör bara så att 
du får, så att du klarar dig själv i framtiden, så att du inte har svårigheter, 
du ska inte bara kunna tänka såhär att men hallå, jag får inte slösa så 
mycket, jag måste vara ekonomisk. Du ska tänka såhär att du ska ha råd 
med allt, du ska köpa det du vill ha, därför måste du plugga och utveckla 
dej själv och ha nåt bra yrke.’ Och det säger mamma också. Alltså hade 
mamma pluggat när hon kom till Sverige, då skulle hon säkert ha blivit 
nåt. Alltså min mamma är väldigt smart som person, hon skulle säkert 
ha blivit nån sjuksköterska eller nåt. Men hon hade så många barn och 
hon kunde inte språket, hon kunde inte plugga nånting. Till slut läste hon 
bara några terminer, hon läste svenska och hon gick ändå utbildning till 
köksbiträde.

Återigen syns en uppfattning att föräldrarna kopplar samman utbildning 
med personlig utveckling och självständighet. Ett gott liv handlar också 
om att ha ekonomiska förutsättningar och slippa slita. Utbildning blir ett 
steg i denna riktning. Liksom Nizrin, säger också Gabriella att föräldrarna 
ställer hennes utbildningsmöjligheter i jämförelse med begränsningar som 
de själva upplevt: ”Men mamma är väldigt sådär, hon har ju inte fått plugga själv 
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och inte pappa heller, så därför är hon mycket sådär, att jag ska försöka.”
 Gemensamt för Gabriella, Nizrin och Khalid – och för flera av deras 
klasskamrater i HA-klassen – är att den utbildningsmedvetna uppmuntran 
är oinriktad och att deras föräldrar inte har någon högre utbildning. De har 
arbeten inom restaurang, som egen företagare eller anställda, alternativt har 
de andra servicearbeten eller är arbetslösa. Utifrån denna position tolkar 
barnen att deras föräldrar vill något bättre för dem – det är en berättelse om 
social mobilitet (jfr Berg 1997). Många av ungdomarna beskriver också sina 
föräldrars arbeten som slitsamma och svåra att ta sig ifrån. HA-ungdomarnas 
rädsla för att hamna på dåliga arbeten och ”fastna” på dessa – beskrivningar 
som vi känner från deras berättelser i föregående kapitel – kan rimligen ses 
i ljuset av hur de beskriver sina föräldrars arbetserfarenheter.
 Serkan, i SE-klassen, beskriver hur hans far avråder sin son att följa  
i hans fotspår. Serkan förstår varför hans far har de åsikterna och dessa 
har påverkat Serkans vilja att studera. Serkans far har en universitetsut-
bildning från Turkiet men arbetar i restaurangbranschen i Sverige. Serkan 
berättar: 

Jag har redan jobb i en restaurang på helgerna, min pappas. Så pluggar 
jag inte vidare så måste jag jobba där för att klara mej. Men jag vill inte 
det och min pappa vill inte heller det. Han säger att jag måste plugga… för 
att min pappa vill inte att jag ska bli som honom.

Selma, som är Serkans flickvän, har också fått råd av Serkans far. Enligt 
henne tycks Serkans far vända sig till henne för att hon ska utöva inflytande 
på hans son. Under intervjun avbryter Selma Serkan för att ur sitt perspektiv 
bekräfta sin pojkväns bild: 

Selma: Han tjatar om det. Hans pappa säger till mig att ’kommer du att 
acceptera att han bli som mej, om ni gifter er sen?’ För om man är inom 
restaurang så är man utsliten och jobbar hela tiden och hans pappa jobbade 
natt med taxi också. Man får inget familjeliv med ett sånt jobb.
Serkan: Min pappa berättade att det var en ung kille som jobbade inom 
taxi och han jobbar sex dar i veckan 12 timmar per dag och sen när han 
är ledig så har han inga kompisar så då jobbar han också.
Selma: Man tar ju bort sitt sociala liv av vissa jobb. och man får ingen tid 
till familjen. Så man ska jobba med ett bra jobb på en bra arbetsplats med 
bra förmåner. Man ska ha ett bra jobb, där dom inte kan sparka en, och 
där det är efterfrågan på arbetskraft och man är eftertraktad.  /…/ Hans 
pappa sa att ’plugga, annars får ni inget liv, som mig’. 
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Serkan: Jag såg knappt min pappa när han körde taxi och nu har han sin 
restaurang, där jag jobbar hela helgerna. Pappa tycker att det är ok att jag 
jobbar helger där så att jag ser hur arbetet är, och märker hur tufft det är 
och sen satsar på nåt annat, lära mig och sen plugga vidare. Men om nåt 
händer med min pappa så kommer restaurangen att stå på mej… 

Fadern önskar något mer för sina barn. Serkans bror studerar redan till 
läkare i Polen och Serkan beskriver att det finns förhoppningar om att också 
han ska välja en akademisk bana. Restaurangen blir ett reservalternativ. 
Frågan är vad som sker ifall något händer fadern och han inte kan driva 
restaurangen? Serkans berättelse har gemensamma beröringspunkter med 
Khalids berättelse, bland annat vad gäller fädernas arbetsmarknadsposition 
och deras önskan om något bättre för sina barn. På en väsentlig punkt skiljer 
de sig dock. Khalids far har inte någon högre utbildning utan hoppade av 
skolan medan Serkans far har högre utbildning från hemlandet som dock 
inte matchar hans arbetsmarknadsposition i Sverige i dag. Det kulturella 
kapital faderns utbildning rimligen utgör har möjligen gjort avtryck i Serkans 
vägval till högre studier och i hans broders val till läkarstudier.
 Flera av SE-ungdomarna pekar på en diskrepans mellan föräldrarnas 
utbildningsnivåer från hemlandet och deras arbetsmarknadspositioner i 
Sverige. Sådana berättelser kan handla om hur föräldrarna haft kvalifice-
rade arbeten i nivå med deras högre utbildning i hemlandet, men att de i 
Sverige endast har fått lågkvalificerade arbeten. Sådana positionsskillnader 
ger avtryck i SE-ungdomarnas egna karriärberättelser. Berättelserna före-
faller ofta handla om att återerövra en social position – även om det inte 
uttrycks i sådana explicita ordalag av ungdomarna själva. 
 Selma, som vi mött tidigare, är ett exempel. Båda hennes föräldrar är 
högutbildade från Bosnien och hade där kvalificerade arbeten. I Sverige 
har endast Selmas mor ett kvalificerat arbete som matchar hennes utbild-
ningsnivå. Möjligen är det mot bakgrund av moderns arbete som Selma i 
ovanstående dialog med sin pojkvän summerar vad som är ett bra arbete 
och hur man ska tänka kring kvalifikationer. Selmas far är emellertid ar-
betslös, något som Selma kopplar samman med hans ålder och att han är 
invandrare. Selmas berättelse handlar om hur bra hennes familj hade det 
i Bosnien, vilken hög levnadsstandard de hade, med många semesterresor 
och bra boende. Nu kan de inte upprätthålla detta liv, särskilt inte med bara 
en riktig inkomst. Selma talar om att uppnå en yrkesposition för egen del 
där hon kan ha en bra ekonomi. Vad som blir tydligt är hur Selma använder 
sin familjs tidigare levnadsstandard för att motivera sig till studier. Selma 
säger att:
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Jag har känt på det här eftersom vi har haft det jävligt bra hemma, och så 
har vi den tuffa tiden nu och jag kan ju säga att jag trivdes mycket mer på 
den gamla tiden när både mamma och pappa hade jobb med höga löner, 
då kunde vi resa hela tiden och ha roligt. Man fick det man ville. Nu kan 
jag inte köpa kläder när jag vill. Jag har ju fått känna på hur det är att ha 
det ekonomiskt stadigt. Och nu är det helvete för det är bara mamma som 
jobbar. Bara för att jag har känt på hur det är att ha det bra, så vill jag ha 
det bra, och då är det värt att kämpa för det.

Återigen framstår utbildning som den säkraste vägen till en bra inkomst 
och en trygg position på arbetsmarknaden. Den önskvärda nivån på lev-
nadsstandarden relaterar Selma tillbaka till den som hennes familj hade 

”på den gamla tiden”. Familjens habitus reflekteras i hennes förhållningssätt 
och värderingar då hon talar om hur hon vill leva sitt liv. En tolkning av 
Selmas berättelse är att utbildning kopplas till önskan om att ”återfå” en 
social position. 
 Ett liknande uttryck om att återerövra en social position ger Osman, 
en klasskompis till Selma. Han är lika fast besluten som Selma att studera 
vidare direkt efter studenten, också han har siktet inställt på civilekonomi. 
Osmans mamma är den som uppmuntrar honom till studier och faderns 
universitetsutbildning har även den influerat honom. Däremot delar han 
inte Selmas familjeerfarenheter av att ha (haft) det gott ekonomiskt ställt. 
Osman bor tillsammans med sin mor och tre yngre systrar. Han betonar 
att han är enda sonen och också enda mannen i familjen sedan hans far dog  
för några år sedan. Det är ett tufft ansvar säger han. Just nu har Osman  
inte det ekonomiska ansvaret men i framtiden antas även detta ansvar  
gentemot familjen blir hans. Bland annat därför ser han det som en säkerhet  
att vidareutbilda sig. När han talar om familjen så konstaterar Osman  
också att:

Pappa gick på universitetet i Turkiet, inom elektronik, om vi hade bott  
där hade vi varit rika … men här i Sverige så satsade han på restaurang-
branschen.  

Osman har inte upplevt att familjen haft god ekonomi på samma sätt som 
Selma. Däremot förefaller det som om han ser en förlust ändå, då han jämför 
familjens position i Sverige med den position hans familj skulle ha haft om 
de stannat i Turkiet. Där hade hans fars utbildning rimligen genererat ett 
arbete med bra lön. Osmans resonemang tycks uttrycka en strävan efter 
att återerövra en social position och status på liknande sätt som Selmas. 
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Skillnaden blir dock att Osman tycks förhålla sig till en social position 
som familjen skulle ha haft given en viss utbildningsinvestering i en viss 
social kontext – ”om vi hade bott där”, i Turkiet. Så blev inte fallet och i 
Sverige arbetade hans far inom restaurangbranschen. Men trots allt är det 
den position som familjen skulle eller kunde ha haft om omständigheterna 
varit annorlunda, som Osman tycks konstruera sin egen karriärberättelse 
kring.  
 Sådana tendenser av att på något sätt återerövra en social position och 
status syns främst hos SE-ungdomarna. Detta till skillnad från de mönster 
som syns hos HA-ungdomarna. De talar om utbildningsinvesteringar för 
att få det bättre än föräldrarna haft det – en form av social mobilitet. Vare 
sig det tenderar att handla om att återerövra en tidigare position eller att 
klättra uppåt, så sätts en tydlig tilltro till utbildning som en motor i social 
mobilitet.

Migration och karriärskap – motivation,  
drivkrafter och invandrarskap
Berättelserna om utbildningsaspirationer uttrycks i en önskan om social 
mobilitet och tycks förstärkas när man kommer in på talet om invandrarskap. 
Vi har stiftat bekantskap med Elvira och hennes berättelse om varför hennes 
föräldrar vill att hon ska studera. Hennes berättelse hänger samman med 
familjens socioekonomiska position. Men Elviras tolkning av föräldrarnas 
motiv inbegriper också en omständighet – invandrarskapet och dess effekter. 
Vi känner igen hur Elvira tolkar föräldrarnas motiv till utbildning: 

Och dom tycker att det är viktigt, speciellt när man är i ett främmande land, 
då betyder det nåt det som står på pappret. 

Elvira säger vidare att föräldrarna resonerar på så sätt att som invandrare är 
det svårare att få arbete. Det finns fördomar om ”invandrares kompetens” 
men med ett formellt examensbevis så blir det inte lika svårt att ta sig fram. 
Utbildning blir här en inkluderingsstrategi. Utbildning är generellt sett 
viktig för en tryggare etablering på arbetsmarknaden men som strategi för 
social mobilitet och inkludering ligger i detta fall också en dimension av 
etnicitet. 
 Denna relation blir också tydlig i Selmas resonemang. Baserat på bland 
annat hennes mors karriär är Selma av åsikten att man givetvis har större 
arbetsmarknadschanser om man har utbildning. Hennes mor är högutbil-
dad och har ett kvalificerat arbete. Selma själv är fast besluten om att själv 
studera vidare. Selma menar att som invandrare måste man bevisa mer och 
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då är utbildningsmeriter det säkraste kortet. Om sin mors position säger 
Selma:

Dom skulle kunna sparka henne för att hon inte är svensk men dom  
vet att dom inte skulle kunna klara sig utan henne på grund av hennes 
utbildning. 

Selmas berättelse pekar mot en sorts logik eller strategi där invandrarskapets 
negativa effekter uppvägs av formell utbildning. Utbildning blir ett sätt 
att stärka sin på förhand svagare arbetsmarknadsposition som invandrare. 
Föräldrarnas önskningar och råd om barnens framtid har formats av föräld-
rarnas arbetsmarknadserfarenheter. Denna analys gör ungdomarna själva. 
Många av ungdomarna tror också att föräldrarnas ofta underordnade arbets-
marknadsposition har att göra med att de är invandrare. Amina, vars mor är 
arbetslös och vars far är städare, grundar sin uppfattning om invandrares 
underordnade arbetsmarknadsposition dels från föräldrarnas erfarenheter, 
dels utifrån vad hon ser representerat i sin omgivning. Hon säger att: ”i varje 
fall, vi får den bilden att om vi inte pluggar vi kommer att bli städare för svenskarna.” 
Utbildningen ges här ytterligare värde som mobilitetsmedel, i ljuset av en 
underordning som många av ungdomarna har sett sina föräldrar möta (jfr 
Mulinari 2007, Ålund 1997). Liknande hänvisningar till invandrarskapets 
betydelse för utbildningsinvesteringar belyser också Sternudd (2003). När 
högskolestudenter med utländsk bakgrund motiverade sina utbildningsval 
betonade de familjens betydelse samt att utbildning ger invandrare chans 
till inkludering på den svenska arbetsmarknaden (jfr Ljung 2000, Knocke 
& Hertzberg 2000, Ålund 1997). Sternudd tolkar att även medvetenheten 
om invandrarskapets betydelse kan ses som en drivkraft. 
 Många av ungdomarna är tydliga med att en underordnad position som 
invandrare kräver vissa investeringar i utbildning. Flera av ungdomarna 
beskriver även på andra sätt hur migrationen till ett nytt land spelar in i 
familjehistorien och också gör avtryck i karriärskapet. Aysas berättelse är 
ett exempel som fångar detta. Vi har mött Aysa tidigare i detta kapitel, där 
hon beskrev hur hennes mor drömde om att hon skulle bli lärare eller lä-
kare. Detta kopplade hon till sina föräldrars egna arbetsmarknadspositioner 
inom restaurangbranschen och till att modern önskade något bättre arbete 
för sin dotter. Samtidigt satte Aysa sin mors dröm i en vidare kontext och 
kollektiv berättelse: ”… alla invandrare är ju typ ’åhh, min dotter ska bli läkare’ 
eller lärare, såna stora saker.” Är det migrationen till ett nytt land som bidrar 
till denna typ av aspirationer? Senare i intervjun fortsätter Aysa med att 
förklara att:
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Aysa: Det är viktigt där nere i Turkiet med utbildning för att man ska ha 
nån framtid. Det är något att skryta om där nere, om man är utbildad 
eller företagare, ofta är det läkare och lärare. På min mammas sida är det 
bara lärare och läkare. Min moster är lärare och mina andra släktingar 
är läkare, dom bor där nere. Det finns i släkten men inte på pappas sida, 
jag måste ha fått från min pappas sida för det fastnar inte i min hjärna. 
Min pappas sida jobbar på restaurang och är egna företagare och dom bor 
i Sverige, pappas bröder alltså och deras barn också. Och min mans pappa 
har också eget. 
Catarina: Men varför säger du att du fick din pappas sida och inte din 
mammas? 
Aysa: Det är bara ärftligt, det är så jag tänker, det är inte så att jag valt 
det. Om jag valt det jag skulle ha valt mammas sida, dom är smarta. Det 
är pappas sida också men dom var tvungna att försörja sig när de kom 
till Sverige som unga då deras pappa dog, och då valde dom restaurang-
branschen, det var mer pengar där. Dom är så dumma, men okey dom 
var tvungna att jobba i restaurang, dom hade kunnat börja plugga men... 
svensken tänker så att fast dom är trettio så kan dom börja plugga men våra 
invandrare är dumma och tänker att vi har redan varit i restaurang i tio 
år så då fortsätter vi med det. Så är dom, bara det är pengar. Det behöver 
inte vara nåt de trivs med. 

Vad Aysa beskriver i ovanstående är något motsägelsefullt och svårt att 
bena ut. Hon gör inledningsvis en skarp kontrast mellan sin mors (smarta) 
utbildade släktingar och sin fars (dumma) outbildade släktingar. Denna 
beskrivning blir till en form av förklarande självpresentation. Vad som 
komplicerar förklaringarna är att mammans utbildade släktingar bor kvar 
i Turkiet medan faderns outbildade släktingar bor i Sverige. Det sociala 
sammanhanget och migrationen lyfts således in som en pusselbit. När Aysa 
fortsätter sin analys tycks hon finna förmildrande omständigheter. Det 
handlar förvisso inte bara om hur ”smart” man är. Berättelsen signalerar 
att det också handlar om olika möjlighetsstrukturer – där migrationen 
skapar en viss social position – och om olika former av kapital. Arbets-
marknadspositionen behöver inte spegla ”smartheten”, utan släktingarna 
som migrerade till Sverige var, då deras far dog, tvungna att själva genast 
hitta försörjning i ett nytt land. Restaurangbranschen var den som på kort 
sikt gav mest pengar. Trots att Aysa antyder att släktingarna inte tycktes 
ha så stort val, är hon likväl kritisk till att de ändå valde att stanna kvar i 
restaurangbranschen. I hennes bedömning tycks det också finnas en strävan 
efter att inte upprepa de vägval som ”pappans sida” gjort. Aysa tycks i sin 
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berättelse försöka att hitta en förklaring eller en förståelse för sambanden 
mellan egna val och olika möjlighetsstrukturer. 
 Modern uppmuntrar Aysa till studier. Möjligen grundas denna uppmunt-
ran på en sammansmältning av moderns arbetslivserfarenheter i Sverige och 
uppfattningar om släktens karriärval och sociala sammanhang i Turkiet. 
Aysas far avled för några år sedan. Möjligen hade han gett Aysa en annan 
bild av sina och släktingarnas vägval i Sverige, än den Aysa nu presenterar. 
Aysas berättelse, där hon genom släktens historia också berättar om sig 
själv, kan framstå som motsägelsefull. Samtidigt tycks hon sätta fingret på 
den komplexitet som en migrationsprocess kan innebära för karriärskapet. 
Trots att Aysa är född i Sverige så blir det tydligt hur familjens och släktens 
migrationshistoria och karriärer fungerar som klangbotten till hennes egna 
överväganden och identifikationer i karriärskapet.
 Exemplet med Aysa visar sammanfattningsvis att föräldrarna influ-
erar ungdomarna inte bara genom att ge råd, formulera uppmaningar och 
förhoppningar, utan även genom sin egen utbildningsnivå, sina tidigare 
utbildningsmöjligheter och genom sin arbetsmarknadsetablering i Sverige. 
Även familjens migrationshistoria och uppfattningar om ett tillskrivet in-
vandrarskap gör avtryck i de ungas möjlighetshorisonter. Berättelserna om 
föräldrarnas aspirationer och karriärer blir berättelser om social mobilitet. 
Ungdomarna har ambitionen att ta sig från föräldrarnas sociala position. I 
detta hittar de motivation till utbildningsinvesteringar eller satsningar på 

”bättre” arbeten. Berättelserna visar inte – som annan forskning på området 
pekar mot (t ex Arai m fl 2000, Eyrumlu 1994) – på negativa motivations-
effekter eller onda cirklar som riskerar att bli effekten av föräldrars svaga 
position på arbetsmarknaden. Istället ligger ungdomarnas berättelser i linje 
med den forskning (Berg 1997:170f, Knocke & Hertzberg 2000) som pekar 
på hur unga inte vill upprepa föräldrarnas sociala öde och marginaliserade 
position och hur föräldrarnas lägre position blir ett incitament för att studera 
vidare. Huruvida detta bedöms som genomförbart har emellertid att göra 
med de resurser som ungdomarna uppfattar att de har att tillgå. Om detta 
handlar ungdomarnas berättelser i följande avsnitt. 

Biografiska scheman och kapital  
I det föregående kapitlet visade analysen av ungdomarnas berättelser  
hur karriärvalen tar formen som sannolika, möjliga, tänkbara och önskade 
framtider. Sätten att tala om olika framtider sammankopplas bland annat 
med olika publika narrativ, t ex om utbildning. När ungdomarna beskriver 
föräldrarnas önskningar och råd om framtiden, blir begreppet biografiska 
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scheman ytterligare ett hjälpmedel för att belysa hur signifikanta andra ger 
avtryck i ungdomarnas berättelser om karriärskap. 
 Jag har i kapitlets inledning beskrivit hur biografiska scheman kan  
förstås som förmedlade modeller för möjliga, obligatoriska eller förgivet-
tagna livsförlopp (Närvänen 1994). Biografiska scheman är kopplade till 
individers (och sociala gruppers) habitus. Biografiska scheman kan för-
medlas genom familjen och institutioner som t ex skolan. Vilka scheman 
om karriärer som förmedlas kan på så sätt variera mellan olika sociala 
grupper och samhällen beroende på vilken kunskap och vilka värderingar 
som finns om dem. På så sätt är de biografiska schemana också socialt dif-
ferentierade (Närvänen 1994). 
 Jag menar att vidareutbildning blir en form av biografiskt schema som 
genomsyrar de publika narrativen om vad som krävs för att lyckas. Som 
vi har sett så tolkar ungdomarna att föräldrarna genom sina önskningar 
också förmedlar ett sådant biografiskt schema – i syfte att barnen ska få  
det bättre än föräldrarna. De biografiska schemana förmedlade av familj och 
publika narrativ tycks här delvis sammanfalla. För ungdomarna är detta 
att likna med en samstämmig röst för hur karriärskapet kan te sig. Men 
det finns också alternativa scheman. I det moderna samhället förmedlas 
en uppsjö av olika biografiska scheman – detta sker både inom familjen 
och utanför, t ex genom skola, vänner, massmedia och föreningar. Dessa 
scheman kan likna varandra eller också kan de peka ut helt olika karriä-
rer (Närvänen 1994). Individen möter därmed många biografiska scheman,  
men alla är inte lika styrande för vilka vägar individen väljer. Till exempel 
kan vissa scheman valideras och bekräftas starkare genom kontinuerlig  
social interaktion i vardagen. Ett sådant validerat schema tar sig då krafti-
gare uttryck som program för det framtida livet. 

Ett biografiskt schema som får karaktären av ett program liknar en plan 

som kan förverkligas och omfattar sådana motiv som integreras i pågående 

interaktioner, relationer och aktivitetsmönster. (Närvänen 1994:54) 

Ungdomarna i föreliggande studie berättar om att föräldrarna önskar att de 
ska göra en utbildningskarriär. Frågan är hur ett visst biografiskt schema 

”väljs” över andra och hur biografiska scheman om utbildning görs rimliga 
och stärks som program. I analysen av Khalids och Selmas berättelser kan 
man se hur olika biografiska scheman framträder. Deras beskrivningar av 
erfarenheter, interaktioner och sociala sammanhang ger även fingervisningar 
om hur vissa scheman genom att bekräftas av omgivningen tycks ta formen 
av program medan andra inte tycks underbyggas lika starkt. Både Khalid 
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och Selma berättar, dock med olika stark beslutsamhet, att de vill studera 
vidare och att deras föräldrar också önskar detta. Selma berättar hur hennes 
föräldrar är högutbildade. Hennes mor har en ekonomisk utbildning och ett 
kvalificerat arbete och är den som har inspirerat henne. Selma arbetar också 
extra på sin mors arbetsplats, där hon kommer i kontakt med ekonomiska 
arbetsuppgifter. Hon finner detta extraarbete viktigt och det stärker hen-
nes planer på att själv studera vidare till civilekonom. I Selmas berättelse 
tycks det biografiska schemat om utbildning stimuleras till ett artikulerat 
program genom bekräftelse och synliga modeller i vardagen. 
 I Khalids berättelse kan man se hur det biografiska schemat om ut-
bildning är ett bland flera alternativa scheman. Sin närmaste framtid har 
Khalid ordnad. Han ska göra värnplikten i ett halvår och därefter kommer 
studieplanerna antagligen att sättas i verket. Om inte har han som alterna-
tiv att arbeta på sin fars restaurang. Ett annat alternativ är att arbeta på en 
pizzeria som han är delägare i. Han extraarbetar redan i denna pizzeria och 
även i en sportbutik. Khalid är säker på att han kan få arbete i sportbutiken 
om det skulle behövas efter värnplikten men betonar att han verkligen 
funderar på att studera vidare. Samtidigt tillägger han:

Men det skadar ju inte att ha det som jag har det nu, några procent på ett 
ställe [pizzerian], där jag investerar mina pengar och jobbar några helger 
när jag är ledig.
Catarina: Tycker din pappa att det är ok att du jobbar så då?
Khalid: Han har ju sagt vad han vill... men jag har ju sagt att det är ju 
inte så att det är långvarigt, typ 6 dar i veckan, 12 timmar per dag, utan 
det är ju bara lite extra på sidan om, så att jag också har en ekonomisk 
grund. Men han säger ju det att ’ ju mer tiden går ju mer kommer du att 
fastna’, vilket jag inte känner just nu, eller stör mig på just nu. Men sen 
visst märker jag att om jag börjar att fastna mer och mer och mer…. Då 
kanske jag kan göra nåt åt saken, men just nu känns det inte så, det känns 
perfekt nu, jag går i skolan, jag praktiserar och sen är jag extraanställd på 
XXX [sportbutik] också men jag funderar på att säga upp mig nu innan 
sommaren, där jobbar jag varannan helg. Om jag säger upp mej därifrån 
har jag mer tid till plugget och lite annat också. Jag jobbar ju mycket nu, 
men efter sommaren så måste jag prioritera och välja bort vissa grejer. XXX 
[sportbutik] ska jag välja bort, då ska jag satsa allt på lumpen. Sen efter 
lumpen, då kanske jobba lite, på restaurangen ett tag och sen börja plugga. 
Eller också plugga direkt efter lumpen.
Catarina: Vad vill du plugga för nåt? 
Khalid: Jag vill plugga företags… business och marknadsföring och grejer, 
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säljare, nåt stort, eller inte stort men stor säljare inom företag eller leverantör. 
Vi får se hur det blir. Jag funderar på den nya Detaljhandelshögskolan.

Khalids beskrivningar av olika vägval tycks pragmatiskt rationella. Han 
utgår helt enkelt från de möjligheter han har. De olika alternativen vägs 
mot varandra och viktas gentemot vad han redan nu arbetar med. Han 
värderar vad som måste väljas bort och vad som måste väljas till. Khalid 
uttrycker en vilja om att studera vidare. Hans far önskar också att Khalid 
fortsätter med studier. Samtidigt förefaller det i Khalids berättelse som 
det biografiska schemat om utbildning inte understöds till ett program. 
De alternativa biografiska schemana, som bland annat handlar om arbete 
i restaurangbranschen, tycks genom Khalids beskrivning vara de som un-
derstöds och görs trovärdiga och rimliga i vardagen. Detta dels genom att 
Khalid redan extraarbetar på pizzerian och är nöjd med den extrainkomst 
som arbetet ger, dels genom att faderns arbete blir en aktivitet som validerar 
och understödjer ett sådant biografiskt schema inom restaurangbranschen 

– trots att fadern önskar sin son en utbildningskarriär. 
 Jag har valt Khalids och Selmas berättelser som illustrationer för att 
visa på två tendenser i ungdomarnas berättelser. De flesta ungdomarna 
talar om att föräldrarna vill att de ska studera vidare. Däremot framkom-
mer skillnader mellan ungdomarnas berättelser i huruvida utbildning som 
biografiskt schema också artikuleras som ett program. Dessa skillnader 
har att göra med olika familjedispositioner, habitus, kapitalformer och 
sociala positioner. Det är de ungdomar likt Selma som i anknytning till 
utbildningsframtider berättar om tydliga planer och om erfarenheter som 
bekräftar dessa. Det är de likt Khalid vars berättelser talar om utbildning 
som ett biografiskt schema men som också ger exempel på andra alternativa 
scheman som – i berättelsens exemplifieringar av erfarenheter och famil-
jesammanhang – tycks vara tydligare bekräftade i ungdomarnas vardag. 
 Man kan använda Khalids och Selmas berättelser för att kommen-
tera mer generella samband - hur familjeposition och resurser inverkar på 
biografiska scheman som sedan görs eller inte görs till plausibla program. 
Givet de samband som finns mellan social position och studiekarriärer så 
har till exempel Khalid, p g a hans socioekonomiska familjeposition, sta-
tistiskt sett lägre sannolikhet att gå vidare till högre studier. Möjligen kan 
man tolka hans berättelse i linje med detta: hur det biografiska schemat 
om utbildning inte tycks grundas i en form av artikulerat program för 
utbildning. Alternativt kan Khalids berättelse få en omvänd tolkning: att 
den sociala positionen inte determinerar ungas möjlighorisonter och inte 
avgör karriärskapet. Khalids berättelse kan ur det senare perspektivet ses 
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som ett exempel på hur biografiska scheman tar sig uttryck i individuella 
handlingsplaner även om det till synes inte understöds praktiskt. Khalid 
har ingen i familjen som studerat tidigare men överväger ändå att fortsätta 
studera. Som ung kan man bli tilldelad ett biografiskt schema som tar sig 
uttryck som ett program, men det behöver inte betyda att det finns samband 
mellan detta och de karriärvägar som man väljer senare i livet. Med andra 
ord; samtidigt som biografiska scheman är socialt normativa, typifierande 
och förklarande modeller så skräddarsys de till personliga biografier och 
karriärer (Närvänen 1994).

Kapital och kapitalkonverteringar
Vi har sett hur ungdomarnas karriärskap relaterar till föräldrarnas sociala 
erfarenheter och positioner. När ungdomarna talar om olika karriärval 

”utvärderar” de också sina framtidsmöjligheter i ljuset av sina egna erfaren-
heter och tolkningar av föräldrarnas erfarenheter och positioner. I sådana 
utvärderingar formuleras deras möjlighetshorisonter. De bedömer sina 
möjligheter att omvandla t ex sina önskade framtider till förverkligade 
framtider. De talar också om varför vissa framtider är att betrakta som 
mer sannolika än andra. Här kommer det att handla om olika former av 
resurser i karriärskapet – socialt, kulturellt och ekonomiskt kapital. Ka-
pitaltillgången kommer till uttryck i ungdomarnas berättelser t ex när de 
talar om familjens, vänners och bekantas utbildnings- och yrkeskarriärer 
(socialt kapital), om kunskap om vilka utbildningar man ska välja och om 
antagningförfaranden (kulturellt informationskapital) eller om hur de ska 
försörja sig och om de vågar ta lån (ekonomiskt kapital). 
 Ur berättelserna kan man utläsa att SE-ungdomarna tycks ha mer kul-
turellt (informations-) kapital än vad HA-ungdomarna har i sitt karriärskap. 
Det kulturella informationskapitalet kan bli avgörande för hur väl unga 
orienterar sig i utbildningsutbudet och det kan också påverka möjlighetsho-
risonter. SE-ungdomarnas beskrivningar visar ofta på en form av inriktad 
utbildningsmedveten uppmuntran från föräldrarna. Denna sammanfaller 
också med att föräldrarna själva har högre utbildning. SE-ungdomarna 
säger att de också influerats av föräldrarnas egna utbildningserfarenheter. 
HA-ungdomarna, vars föräldrar beskrivs som lågutbildade, berättar hur 
föräldrarna uppmuntrar till studier men inte kommer med specifika råd. 
Föräldrarna uppfattas inte heller ha inblick i eller kunskap om utbildnings-
innehåll. 
 Inte bara föräldrarnas kulturella kapital influerar ungdomarnas for-
muleringar av karriärer. Även sociala kontakter kan bli ett viktigt socialt 
kapital för karriärskapet. Exempelvis kan man genom bekanta eller andra 
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sociala kontakter få råd om en viss karriär, få hjälp att hitta arbete, eller få 
tillförlitliga referenser. Om man riktar fokus mot de sociala sammanhang 
som ungdomarna berättar om så tycks de karaktäriseras av en frånvaro av 
sociala kontakter som kan stödja deras önskade karriärvägar. Det gäller 
både SE- och HA-ungdomarna. Ungdomarna bedömer själva vilken hjälp 
de kan förvänta sig för att ta sig in på olika fält av arbetsmarknaden. Många 
av killarna, men även några av tjejerna, talar om att de via släktingar och 
bekanta med lätthet kan få extraarbeten på t ex restauranger eller kaféer. 
För andra arbeten – t ex administrativa eller inom marknadsföring som 
HA-ungdomarna önskar sig – bedömer de att deras sociala kontaktnät är 
svaga. I nästkommande kapitel får vi se hur exempelvis HA-ungdomarna 
istället sätter sitt hopp till att deras praktikplatser (APU) ska innebära en 
ingång till sådana arbeten. 
 Aysa beskriver, som vi känner igen från tidigare avsnitt, att hennes 
fars släkt driver restauranger och att hennes mor också arbetar restaurang-
branschen. Hon återkommer till sina släktingar i Sverige när vi diskuterar 
hennes utbildningsplaner och tankar om att en dag arbeta i bank: 

Till exempel min äldsta farbror han ville att deras barn skulle plugga och 
dom pluggade. Och den äldsta sonen pluggade till civilekonom och gissa 
vart han jobbar? På restaurangen. Och jag tycker att det är helt sjukt, för 
han är utbildad civilekonom.

Aysa har ingen person i sin omgivning i Sverige som har liknande arbets-
marknadsposition som hon själv önskar. I termer av kapital kan kusinen i 
och med sin utbildning möjligen ge Aysa någon form av ”het kunskap” (Ball 
& Vincent 1998) och han besitter också kulturellt (informations)kapital  
relevant för Aysas önskade framtid. Däremot arbetar han inte i linje med sin 
utbildning. Detta kan möjligen innebära att han inte kan vara till lika stor 
hjälp för Aysa när det kommer till (framtida) arbetsmarknadsetableringar. 
Ytterligare ett exempel ringar in frågan om kapital. I ett samtal med Osman, 
Selma och Serkan frågar jag om de känner någon som läst till civilekonom 

– den utbildning som Selma och Osman vill söka:

Osman: Jag känner en som ville gå men han kom inte in…
Serkan: Vad hände med han? Pizzeria?
Selma: Jag tycker att det är viktigt att se nån lyckas. Om man inte ser nån 
som lyckas så tror man inte att det går….
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Aysa, Osman och Serkan är typiska. De flesta av ungdomarna känner få eller 
ingen som har gjort sådana utbildningskarriärer, och därefter omvandlat 
dem till adekvata arbetsmarknadskarriärer, som de själva hoppas på. 
 Kapital tillskrivs alltid värde i relation till ett specifikt fält. Beroende på 
fält så kan individens sociala kapital underkännas eller förstärkas (Bour-
dieu 1993, 1999). Starka sociala kontaktnät till en viss bransch är inte till 
hjälp om man söker arbete i en helt annan bransch. De sociala kontakterna 
kan även vara koncentrerade till en viss nivå i arbetslivet, vilket t ex kan 
begränsa chanserna att nå kontakter i högre positioner av ett yrke. Ung-
domarna i föreliggande studie förefaller inte ha det sociala kapital som 
tillerkänns värde på arbetsmarknaden för akademiker. Det är ett fåtal av 
dem som har föräldrar med arbeten som ligger i linje med ungdomarnas 
önskade framtider. Några ungdomar formulerar sig också i vaga ordalag 
om att de känner någons släktings bekant som t ex har utbildat sig och 
sedan fått ett kvalificerat arbete. Men sådana tycks befinna sig i periferin 
och nämns inte som någon man förlitar sig på. En del föräldrar har högre 
utbildning från hemlandet men detta motsvaras inte av arbete i Sverige. 
Därför bedöms föräldrarna sällan ha tillgång till de sociala nätverk som 
kan bli viktiga i ungdomarnas önskade utbildnings- och yrkeskarriärer. De 
sociala nätverken som föräldrarna sägs ha, blir på så sätt kopplade till deras 
arbetsmarknadsposition men inte till deras utbildningsposition. Detta tycks 
medföra att många av ungdomarna har kontakter till arbetslivet gällande 
deras reservplaner – inom service- och restaurangyrket. 
 Låt oss återvända till Khalids berättelse för att illustrera frågan om 
kapital. Flera ungdomar med Khalid har en förälder som är inom restau-
rangbranschen, antingen som ägare, tidigare ägare eller anställd. Gemen-
samt här är att ungdomarna uppfattar att deras föräldrar inte vill att de ska 
fortsätta i restaurangbranschen. Istället vill föräldrarna att de ska studera. 
Vad ungdomarna själva har tänkt varierar dock. Störst skillnad är mellan 
tjejerna och killarna i HA-klassen, där tjejerna, men inte killarna, förhåller 
sig till utbildning som åtminstone en tänkbar framtid. Just på denna punkt 
är Khalid ett undantag, han är en av de få killar i klassen som säger att han 
vill studera vidare. 
 En analys med utgångspunkt i Bourdieu visar att det kapital som Kha-
lid besitter och kan mobilisera genom sin familj har olika relevans för de 
alternativ han står mellan, då de tillerkänns olika värde på olika fält. Om vi 
ser till Khalids berättelse så har han själv inte så stora kunskaper om vilka 
vägar han kan ta om han vill studera vidare. Han funderar på Detaljhan-
delshögskolan, den enda skola som Khalids lärare har informerat om under 
lektionstid. Khalid vet att Stockholms universitet finns men han har inte 



kapitel 5 – föräldraaspirationer, social position och social mobilitet

– 165 –

någon uppfattning om vad det erbjuder för alternativ. Han har inte heller sin 
familj att vända sig till för orienteringshjälp. Hans föräldrar har inte själva 
studerat och Khalid bedömer att de inte är förtrogna med utbildningssys-
temet. Khalid förefaller därmed lida brist på kulturellt informationskapital 
med relevans på utbildningsfältet. Detta kan göra att han riskerar att göra 
oinformerade val och missa vissa möjligheter. De fåtal alternativ han känner 
till tycks baseras på ”kall kunskap” – information som är av officiell karaktär 
och går att hitta beskriven i broschyrer, webbsidor, eller genom lärarinfor-
mation. Denna officiella och ofta fattigare ”kalla kunskap” står i kontrast 
till ”het kunskap” som bygger på mer direkt erfarenhet från första- eller 
andrahandskällor. Det kan röra sig om t ex en bekant som har personliga 
erfarenheter av en viss utbildning ifråga och kan ge erfarenhetsbaserad 
information (Ball & Vincent 1998, Ball m fl 2002). Khalid har ingen i sin 
familj eller bekantskapskrets som studerat vidare och han har därför inte 
tillgång till sådan ”het kunskap”. Detta tycks också vara fallet för flera av 
hans klasskompisar. 
 Vad gäller socialt kapital begränsas det sociala nätverkets räckvidd i 
Khalids fall främst till företagande inom restaurangnäringen. Flera av ung-
domarna i både HA- och SE-klassen, främst killarna, befinner sig i liknande 
sociala sammanhang som Khalid och har släkt inom restaurangbranschen. 
De säger att de enkelt kan använda dessa kontakter för att få extraarbete. 
Ett sådant socialt kapital tillerkänns däremot lågt värde i relation till ut-
bildningsfältet, när det gäller att nyttja sociala kontakter för att orientera 
sig på fältet, skaffa sig utbildningserfarenheter alternativt kontakter på en 
marknad som matchar eventuella utbildningsinvesteringar.
 Det sociala kapitalet, liksom informationskapitalet, förefaller i Khalids 
fall begränsat vad gäller värdet på utbildningsfältet. Ekonomiskt kapital har 
han däremot gott om. Faderns restaurangnäring och Khalids egna inkomster 
utgör en säkerhet för att finansiera studier. Khalids far ger allt stöd som är 
möjligt för att han ska fortsätta studera. Många av ungdomarna som tän-
ker sig vidare studier vill inte ta studielån. De beskriver liksom Khalid att 
deras föräldrar, oberoende av arbetsmarknadsposition, kommer att stödja 
dem ekonomiskt om de väljer att studera vidare. Ett annat alternativ är att 
själva tjäna ihop pengar innan och under studietiden. Även för Khalid är 
det otänkbart att ta studielån och han berättar hur hans far lovat att stödja 
honom ekonomiskt under en eventuell utbildningstid:

Han brukar säga att jag ska plugga men han säger ju det att ekonomiskt, 
jag behöver inte tänka nåt på ekonomin, för att pappa har ju redan byggt 
upp det från grunden. Han har ju byggt upp det från grunden, han jobbade 
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ju stenhårt och sen om jag behöver ekonomisk hjälp så kan jag vända mej 
till pappa eller storebror och båda skulle hjälpa mej om jag visar att jag gör 
nåt vettigt med livet. Det stödet känns tryggt, han säger ju det ”du behöver 
inte tänka ekonomiskt, jag kan ta hand om dej, bara du pluggar och gör 
nåt vettigt med ditt liv”. 

Det är förståndigt att satsa på utbildning och ett sådant val är fadern villig 
att investera pengar i. En sådan investering kan generera en trygg framtid 
för Khalid. Man kan här tala om en form av kapitalkonvertering, ett för-
sök från Khalid och hans far att omvandla de ekonomiska resurser som 
restaurangnäringen ger, till det kulturella kapital som utbildningen ger (jfr 
Khosravi 2001, Moldenhawer 2001, 2005, Nordlund 2001). Konvertering 
handlar just om möjligheterna att investera i en viss form av kapital för att 
skaffa sig en annan mer legitim eller vinstgivande kapitalform – i många 
av ungdomarnas fall handlar det om en sak: utbildning (Bourdieu 1993, 
Broady 1990). 
 Ungdomarnas berättelser pekar på hur kapitaltillgångar och familjens 
sociala position formar möjlighetshorisonter och påverkar hur man bedömer 
utsikterna att omvandla olika framtider till förverkligade framtider. När det 
handlar om ungdomarnas önskade framtider så bedöms det sociala kapitalet 
som begränsat. Däremot tycks ofta berättelserna handla om konverterings-
strategier. Ungdomarna betonar att de får ekonomisk uppbackning för att 
genom utbildning åstadkomma den sociala mobilitet som föräldrarna och 
de själva bär förhoppningar om.

Sammanfattande reflektioner – investeringar,  
konverteringar och social mobilitet
Vi har hört ungdomarna berätta vad de själva har för framtidsplaner och 
vad föräldrarna kommer med för önskemål och råd inför framtid – d v s 
ungdomarnas egna tolkningar av föräldraaspirationer. Det finns ett klart 
samband mellan berättelserna om föräldrarnas aspirationer och råd, för-
äldrarnas sociala position och de ungas egna karriäraspirationer och möj-
lighetshorisonter. Ungdomarnas berättelser präglas på ett eller annat sätt 
av talet om vidareutbildning. Utbildning påtalas som en borde-framtid 
och ofta som en önskad eller sannolik framtid. För många blir utbildning 
åtminstone en tänkbar framtid. Det senare beror på bedömningar av möj-
ligheter till förverkligande och relaterar till frågan om olika kapitalformer. 
Ungdomarna, både de i SE- och HA-klassen, berättar om hur föräldrarna 
vill att de ska studera vidare. Vad jag samtidigt pekat på är hur graden av 



kapitel 5 – föräldraaspirationer, social position och social mobilitet

– 167 –

inriktad eller oinriktad utbildningsmedveten uppmuntran tycks hänga 
samman med föräldrarnas utbildningsnivå, vilken man kan tolka som 
kulturellt (informations-)kapital. Vidareutbildning blir på så sätt av för-
äldrar och samhälleliga publika narrativ formulerat och förmedlat som ett 
biografiskt schema som ibland artikuleras som ett program. Utbildning 
blir ett medel för social mobilitet och utbildningens värde blir än viktigare 
i ljuset av migration och risk för underordning på arbetsmarknaden. Detta 
kan man utläsa från ungdomarnas egna tolkningar av relationen mellan 
de råd som föräldrarna kommer med och föräldrarnas position och erfa-
renheter av arbetsmarknaden.  
 I tidigare studier har man uppmärksammat höga utbildningsaspira-
tioner hos unga med utländsk bakgrund och deras föräldrar (Jonsson 2001, 
Skolverket 1999, Ungdomsstyrelsen 2000, 2003a). Sådana förhållanden 
har tolkats på olika sätt. Similä (1994) menar exempelvis att migrationen 
och ”invandrarsituationen” kan bidra till att utbildning blir en viktigare 
mobilitetskanal för personer med utländsk bakgrund än för personer med 
svensk bakgrund. Skälet till detta kan vara en avsaknad av alternativa 
mobilitetskanaler och stödsystem i form av kontakter och nätverk, d v s 
socialt kapital. Detta känner vi igen från ungdomarnas berättelser – bland 
annat hur deras sociala nätverk tycks vara begränsade, åtminstone i re-
lation till de delfält av arbetsmarknaden där kvalificerade arbeten finns. 
Utbildningsambitioner kan också härledas till det faktum att människor 
väljer att migrera och att föräldrar genom migrationen har ambitioner för 
framtiden, som i sin tur ofta överflyttas på barnens framtid (Similä 1994, 
Ålund 1997, Smith 2002). Detta kommer jag att diskutera vidare i ett kom-
mande kapitel om transnationella möjlighetshorisonter. En annan möjlig 
förklaring kan vara att invandrare utsätts för diskriminering och att det vi 
ser om utbildningsambitioner är uttryck för ett kompensatoriskt beteende 
(Similä 1994, Ålund 1997). Ett kompensatoriskt beteende kan allmänt inne-
bära att man försöker prestera väl i skolan och specifikt att man väljer att 
vidareutbilda sig för att man annars skulle ha svårt att hitta ett arbete. En 
sådan kompensatorisk strategi berättar även flera av ungdomarna i före-
liggande studie om. Här handlar det om hur ett tillskrivet invandrarskap 
inverkar på utbildningsaspirationer. Aminas resonemang om risken att bli 

”städare för svenskarna” ifall man inte studerar, visar på en sådan koppling 
mellan underordning/diskriminering, kompensations- och motstrategier 
samt önskan om social mobilitet. 
 Berättelserna i föreliggande studie talar om konvertering av ekonomiskt 
kapital till kulturellt kapital, en stark tilltro till högre utbildning och en 
förhoppning om social mobilitet. Genom utbildningsinvesteringar hoppas 
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många av ungdomarna infria föräldrarnas och sina egna förhoppningar om 
social mobilitet. Den höga tilltron till utbildning, som ungdomarna själva 
och deras berättelser om föräldrarna vittnar om, kan möjligen ses mot 
bakgrund av andra alternativ eller icke-alternativ. Ungdomarna beskriver 
att deras föräldrar ofta har lågkvalificerade arbeten i restaurang- och ser-
vicebranschen eller inom industrin, alternativt arbetar som egenföretagare 
i restaurangbranschen. Många är dessutom arbetslösa. 
 Ungdomarna uppskattar att sådana positioner på arbetsmarknaden t 
ex inte tillhandahålla det kapital som kan bidra till social mobilitet. För-
äldrarna bedöms t ex inte ha de sociala nätverk som skulle kunna gene-
rera ingångar till de framtida arbeten som anses önskvärda. Istället måste 
ungdomarna sätta sin tilltro till att de genom utbildningsinvesteringar 
kan uppnå dessa. Det ”formella utbildningssystemets kulturella kapital i 
institutionaliserad form” (Moldenhawer 2001, 2005, jfr Similä 1994) blir på 
så sätt än mer avgörande om man har brist på andra kapitalformer såsom 
socialt kapital. Migration innebär ofta en förlust av social och kulturellt 
kapital, vilket kan förstärka vikten av utbildningsinvesteringar. Bolette 
Moldenhawers (2001, 2005) studier pekar på sådana samband och hennes 
analyser av ungas karriärstrategier finner också likheter med mina. De 
ungdomar hon studerat formulerar karriärval som visar att de inte önskar 
samma marginella position som föräldrarna. Utbildningsinvesteringar blir 
viktiga för social mobilitet, mot bakgrund av föräldrarnas svaga position på 
arbetsmarknaden. På liknande sätt som för oss är bekanta genom Khalids 
och flera av de andra ungdomarnas strategier, belyser Moldenhawer hur de 
unga utvecklar konverteringsstrategier där ekonomiskt kapital omvandlas 
till kulturellt utbildningskapital. 
 Ungdomarnas berättelser visar sammanfattningsvis hur karriärvägar 
formuleras och val görs i ett sammanhang som är beroende av familjeposi-
tionen, speciellt föräldrarnas utbildningsnivå, föräldrarnas arbetsmarknads-
situation och familjens sociala, kulturella och ekonomiska kapital. Karriärer 
är på så sätt socialt formerade, den sociala bakgrunden blir viktig för vad 
som upplevs som möjligt alternativt omöjligt. Samtidigt är det viktigt att 
inte betrakta social bakgrund med deterministiska ögon. De unga intar en 
reflekterande hållning till föräldrarnas råd och önskningar i sitt berättande. 
Bland annat uppmärksammar de ofta, i anknytning till egna överväganden, 
hur vissa råd hänger samman med en underordnad arbetsmarknadsposition 
hos föräldragenerationen och en önskan om social mobilitet hos denna. 
Ungdomarnas berättelser visar därmed på hur familjebakgrund och för-
äldraerfarenheter kan omtolkas och anpassas till individuella karriärberät-
telser. Berättelserna skildrar därmed både betydelsen av föräldrarnas sociala 
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position och de ungas egna identitetsmässiga positionering, i ljuset av egna 
erfarenheter och aspirationer. Berättelserna signalerar också att en viss typ 
av familjeerfarenheter inte heller behöver disponera individen att fullfölja 
en sannolik karriärväg, utan sådana erfarenheter kan skapa ett motstånd 
och en önskan om förändring. 
 Det har i detta kapitel framgått att ungdomarna berättar om sitt kar-
riärskap med familjens erfarenheter och råd i bakhuvudet. I följande kapitel 
ska jag bland annat undersöka hur de råd och erfarenheter som familjen 
förmedlat kommer in i de föreställningar ungdomarna har om arbets-
marknaden och sina chanser på den.
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kapitel 6

Invandrarskap, underordning  
och inkluderingsstrategier på 
arbetsmarknaden 

Individens bedömning av relationen mellan utbildning och arbete är central 
för dennes orienteringar i karriärskapet. Det handlar t ex om huruvida man 
anser att utbildningsinvesteringar leder till önskade arbetsmarknadspositio-
ner. Detta kapitel handlar om ungdomarnas berättelser om arbetsmarknaden; 
vilka förväntningar de har om att få arbete och vilket handlingsutrymme 
de tror sig ha för att nå den position de önskar sig. Men det handlar också 
om berättelser om risker och hinder. En central fråga i sammanhanget är 
följaktligen: hur beskrivs arbetsmarknadens möjlighetsstrukturer och vilka 
avtryck gör sådana i ungdomarnas möjlighetshorisonter? Ett tydligt spår i 
dessa berättelser visar på kategorisering av de unga som ”invandrare” och 
betydelsen av ett tillskrivet invandrarskap för arbetsmarknadspositioner. 
Fokus i detta kapitel kommer därmed att ligga på vad invandrarskap som 
kategori och tillskriven position betyder för ungas karriärskap och möjlig-
hetshorisonter. 
 De teoretiska ingångar som används i kapitlet bidrar till att analysera 
samband mellan kategoriseringar och positioneringar, över- och underord-
ning (Jenkins 1994, 2000, 2008a,b) samt relationen mellan aktörskap och 
sociala strukturer i berättelser om arbetsmarknaden (Emirbayer & Mische 
1998). Den övergripande referensramen anknyter bland annat till Jenkins 
(1994, 2000, 2008a, b) teoretiska resonemang kring social identitet, vilket 
jag utvecklat i kapitel två. I detta kapitel blir de externa kategoriseringarnas 
relation till interna identifikationer en viktig grund. Med invandrarskapet i 
centrum handlar sådana identitets- och kategoriseringsfrågor om etnicitet. 
Betraktat som gränsprocesser blir etnicitet ett övergripande verktyg (Barth 
1969) i analysen av ungdomarnas berättelser om chanser på arbetsmarknaden 
i relation till ett tillskrivet invandrarskap. 
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”Alltså skit samma… det går inte att förklara...” 
Den etniska dimensionen i berättelserna kommer till uttryck i konkreta 
exempel när ungdomarna talar om sina chanser att lyckas på arbetsmarkna-
den. Ungdomarna uttrycker på olika sätt en medvetenhet om att de som 

”invandrare” har en position på arbetsmarknaden som på förhand försämrar 
deras chanser. Oberoende av om ungdomarna identifierar sig som invand-
rare eller inte, blir de kategoriserade som invandrare i omgivningens ögon 
(jfr Jenkins 1994, 2000, 2008a). Detta är också något som inverkar på deras 
aspirationer, orienteringar och strategier för karriären. Ett gemensamt och 
tydligt spår i ungdomarnas berättelser är deras försök att förstå vad etnisk 
diskriminering egentligen handlar om och vad detta innebär för dem själva. 
Ungdomarna tycks överens om att det handlar om att ”svenskar” vill an-
ställa någon som är lik dem själva, att (svenska) arbetsgivare a priori tror 
att svenskar är duktigare, mer kvalificerade och dessutom mer pålitliga. 
Ungdomarna bedömer att sådana ”förklaringar” handlar om fördomar och 
felaktiga antaganden, t ex att invandrare inte behärskar det svenska språket. 
Flera av ungdomarna uppfattar detta som en diskriminerande sortering. Mot 
bakgrund av detta skildrar de i sina berättelser hur de tänker kringgå dessa 
hinder för att underlätta sin etablering på arbetsmarknaden. Härigenom 
uttrycker ungdomarna också sina uppfattningar om (socialt konstruerade) 
gränser mellan ”invandrare” och ”svenskar” och hur de anlägger strategier 
för gränsöverskridande.
 Ungdomarnas berättelser visar att det i deras ögon är fördomar mot 
invandrare som gör att de inte får arbete och en likvärdig chans som andra 
svenskar. Samtidigt ger de uttryck för att de själva är svenskar, en svenskhet 
som tycks förnekas av andra. Detta kommer fram i följande samtal med 
Tahir och Omed. 

Omed: För vissa är det svårt att skaffa jobb…
Tahir: Aaaa.
Omed: Arbetslösheten är hög idag…..
Catarina: Vissa, hur menar du…?
Tahir: Det är inte många invandrare… svenskar med invandrarbakgrund 
som har vanliga jobb… Svenskar med invandrarbakgrund får inte mycket 
jobb. Alltså det är kärvt, det är jobbigare att få jobb.
Catarina: Varför tror ni att det är så?
Tahir: Jag vet att det är så! /…/  vi brukar säga ’En gång tjuv, alltid tjuv’….
även om man lär honom ’Sno inte…’ och när han ser nånting han tar den i 
alla fall…Så vi brukar säga ’En gång tjuv, alltid tjuv’, det är så svenskarna 
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ser. Du vet, dom har sagt ’En gång tjuv’… till invandrare, ’alltid tjuv’, eller 
nåt sånt….

Tahir och Omed säger att arbetsgivare hellre anställer en svensk för att 
namnet är enklare att uttala. Många arbetsgivare ”tror i varje fall att en kund 
uppskattar och tycker att en svensk säljare är bättre än en invandrare”. I denna 
framställning återges invandrares underordning på arbetsmarknaden som 
ett resultat av att svenskar har fördomar mot invandrare som kollektiv. I 
beskrivningen ovan tycks Tahir och Omed inte ta till sig kategorisering-
en utan de talar i mer distanserade ordalag som ”många invandrare” och 

”svenskar med invandrarbakgrund” (jfr Jenkins 1994). Däremot talar de i 
andra sammanhang om egna och föräldrars erfarenheter av diskriminering. 
I ovanstående exemplifierar de inte denna erfarenhet, utan Tahir nöjer sig 
med att svara att han ”vet att det är så”.
 Tahirs och Omeds klasskompis Khalid kommer också in på den diskus-
sionen. Han refererar till olika rapporter i media där det talas om diskrimi-
nering. Khalid försöker i sin berättelse, liksom flera av de andra ungdomarna, 
förstå diskrimineringens (icke-)logik:

Jag har inte känt av diskriminering för jag har ju jobbat i restaurangen, 
och det är ju våran. Och på xxx [namn på sportbutik] och här på xxx 
[namn på möbelvaruhus], här har det ju varit praktik och då har jag ju 
bevisat vem jag är och vad jag går för, så här har det inte varit något pro-
blem. Men däremot, jag brukar inte söka jobb, det har jag inte gjort, men 
däremot det jag har hört och läst så jag skulle kunna säga att om jag ringer 
och skickar jobbansökan då skulle jag få vara med om det [diskriminering] 
faktiskt, det tror jag, det har jag hört om. Sist jag läste så var det en kille 
som jobbade i nåt företag och han var ju svart och han blev diskriminerad 
av sin arbetsgivare. Det är inget roligt, det är inget bra. För jag förstår mej 
inte på dom personerna. Det ska ju vara så att bra betyg ska vara viktigt, 
men har jag bra betyg så ska man få jobbet och få en chans att visa vad 
man går för. Men allt det med diskriminering, det förstår jag mej inte på. 
Den killen han jobbar och betalar skatt och tjänar pengar till företaget där 
han är anställd. Vad är det för vits att diskriminera en som gör nytta för 
företaget. Men det har jag ju hört om och läst om lite här och där… men 
om jag söker jobb och hamnar i den situationen…

Khalid tar i sin berättelse upp en tråd där kompetens underkänns eller 
nedvärderas på grund av etnisk bakgrund. Khalid försöker förstå logiken 
i detta men misslyckas; diskriminering är inte ett rationellt agerande av 
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ett företag som rimligen framför allt vill tjäna pengar. Gabriella, Nizrin 
och Mariam försöker också beskriva vad det är som gör att invandrare inte 
får arbete. Diskussionen mellan tjejerna tar sin början med att Gabriella 
beskriver hur hon ansökt om ett arbete i en matvarubutik och hur hon 
nekades arbetet trots mycket goda kvalifikationer. 

Gabriella: Och när jag sökte jobb på xxx [namn på matvarubutik]…
Nizrin: Jag sökte också…
Gabriella: Och så ringde jag dit och pratade och han bara ’vad är ditt 
namn’ jag sa ’Gabriella Xxxxx’ och han bara ’oj, var kommer du ifrån?’ 
Sen jag bara ’är ni i behov av personal?’ Och han bara ’Ja, gud, jag behö-
ver verkligen’. Alltså han lät verkligen helt övertygad. Okey, fine, jag var 
där nästa dag, det var intervju dagen efter, med ansökan och alltihopa 
och han bara ’ jaa, har du jobbat…?’ Och grejen är den att varför inte, 
skulle inte du som chef… om vi säger att jag och Nizrin kommer här, och 
jag har jobbat i butik i fem år, jag har branschvana, kassavana, visserli-
gen har Nizrin det, men om vi säger att hon inte har det, att hon aldrig 
har suttit bakom en kassa… Tar inte du…har inte jag större chans att 
få jobbet då när jag har erfarenhet och vana? Näää, då så… ’var var du 
ifrån då?’, ’Armenien’. Han bara ’Jaha, men du är född här, det hör jag 
på språket’. Jag bara ’ jaa’ och sen så bara ’ jaha, Gabriella Xxxxx, vet du 
vad, vi gör så här att vi behåller den här och så hör vi av oss.’ Och sen 
två dagar efter så, jag har en killkompis som jobbar där, och två dagar 
efter så anställer han den här Anna eller Karin eller vad det nu är! Och 
det är det som är så sjukt!

Gabriella talar med upprörd stämma när hon försöker förstå varför hon 
inte fick arbetet. Nizrin bryter in och mer rakt på sak understryker vad 
det är frågan om:

Nizrin: Men dom är ju rasister där… i xxx [namn på matvarubutik] är 
chefen rasist och i xxx [namn på ytterligare en matvarubutik] också… det 
finns inte en enda svartskalle på flera år, sen jag var fem år… nä, sen jag 
föddes jag har bott i xxx [namn på förort], sen jag började lära mig känna 
till centrumet, när jag gick in dit för första gången, det var bara, bara 
svenskar… det har aldrig ändrats. Antingen kanske halvsvensk eller… men 
nåt svenskt, du måste vara svensk, du får inte vara utländsk. Du får inte 
ha svart hårfärg, du får inte!
Gabriella: Men man undrar varför?
Nizrin: Aaa, och ändå dom flesta kunderna är utländska kunder och dom 
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tjänar jävligt mycket pengar av dom utländska kunderna. Det är därför 
som det har gått så jävla bra för den där på xxx [namn på matvarubutik] 
och därför tycker jag det är väldigt synd att han inte anställer några ut-
ländska människor.

I dialogen gör Nizrin en klar koppling till diskriminering, vars icke-logik 
understryks med en liknande hänvisning till ekonomisk rationalitet som 
Khalid gjorde i ett tidigare citat: ”kundkretsen består ju av utländska kunder”. 
Mariam å sin sida erbjuder en tänkbar förklaring till varför det förhåller 
sig på detta sätt. 

Mariam: Jamen tänk såhär… du är chef där på xxx [namn på matvaru-
butik]  i xxx [namn på förort] och så anställer du en svartskallekille eller 
svartskalletjej som har typ hela sin släkt i xxx [namn på samma förort], och 
då tänker dom kanske såhär att det är väl bra att ta en helt annan person 
här så slipper den personen kanske känna att… alltså hur ska jag förklara….
om mina kusiner kommer in på xxx [namn på matvarubutik]  så är det 
klart att dom vill ha nån liten rabatt eller nån liten grej liksom…
Nizrin: Nääää…
Mariam: Jo, det är klart… Alltså förstår ni vad jag menar? Alltså skit 
samma… det går inte att förklara, kanske han…..men jag tycker också att 
det är jättesorgligt att dom inte anställer mer svartskallar…

Mariam tycks här ifrågasätta tanken om en sådan påtaglig diskriminering. 
Ekonomisk rationalitet från chefens sida betyder här en fördom om att 
den anställde ger förmånligare priser till sin släkt. Nizrin accepterar inte 
Mariams förklaring. Gabriella fortsätter parallellt med sin berättelse om 
varför hon inte fick arbetet.  

Nizrin: Men då kan han anställa nån utländsk från kanske… nån annan 
förort, typ xxx [namn på förort].
Gabriella: Och den chefen kände min chef och det var meriter, han hade 
allt…
Mariam: Kan dom inte bara säga så ’du är inte den vi söker, tack och 
hej’.
Nizrin: Aaahh, precis! Jag vill inte att folk ska säga till mej ’Vi hör av oss’ 
Mariam:’ Vi hör av oss…!’
Gabriella: Och han fick alla mina meriter i original också….aahh.
Nizrin: Säg inte så! Var rak på sak, säg såhär ’du är inte den vi söker’ Säg 
så, aaah, säg så, då har jag fattat. Ahha, då kommer jag att undra…
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Mariam: Men det är klart att dom inte kan säga så om dom ska vara lite 
rasistiska…

Mariams ståndpunkter ändras; från att först ha försökt hitta tänkbara för-
klaringar till chefens agerande, till att avslutningsvis landa i att det trots allt 
handlar om rasism. Berättelserna visar hur ungdomarna söker förklaringar 
till varför invandrare inte får arbete. De är av åsikten att det handlar om 
diskriminering eller rasism men innan de landar i denna slutsats har de 
provat andra hypoteser och möjliga förklaringar (jfr Essed 2005:85, Louw-
Potgieter 1989:313, Motsieloa 2003). 
 Den bild som kommer ut ur dessa diskussioner är bilden av en diskri-
minerande arbetsmarknad med strukturer som bygger på fördomar om 
invandrare. Den avslutande dialogen visar också den osäkerhet som skapas 
när ungdomarna försöker sätta fingret på varför de nekas arbete. Även om de 
konstaterar att diskriminering inte är logisk, bland annat ur ett ekonomiskt-
rationellt perspektiv, så försöker de ändå att skapa logik och hitta mönster 
i den otydlighet som de upplever. Samtidigt är det viktigaste inte hur be-
visföringen görs. Vad som blir viktigt här är det faktum att ungdomarna 
förhåller sig till och prövar händelserna mot en sådan referensram. Denna 
referensram påverkar i sin tur deras uppfattningar om handlingsutrymme 
för karriärer (jfr Motsieloa 2003, Räthzel 2006). Den etniska dimensionen 
blir här överordnad och är den som tycks avgränsa möjlighets- och hand-
lingshorisonter. När ungdomarna talar om arbetsmarknaden och svårigheter 
på denna är det ingen av dem som direkt talar om hur positionen som ung 
eller som kille/tjej kan påverka chanser på arbetsmarknaden. 
 Givetvis finns det några av ungdomarna som är av en annan åsikt, men 
dessa är få. En av dem är Özlem. Hon anser att det är upp till var och en 
att lyckas på arbetsmarknaden och tar i samband med det upp frågor om 
kompetens och språk. Özlem vet att hon riskerar att granskas hårdare som 
invandrare men anser att utfallet i slutändan är något som man själv kan 
påverka: 

Självklart om du ringer en… om någon ringer en arbetsplats och liksom 
’hallå, det är jag’ och pratar med brytning och helkonstig svenska, självklart 
den personen blir misstänkt på nåt sätt alltså, att dom inte klarar av jobbet 
eftersom dom inte, eftersom den personen inte kan prata riktigt bra svenska, 
såna personer dom har ju självklart svårt att få jobb, man måste ju kunna 
svenska språket om man vill jobba på en svensk arbetsplats. Så jag tror att 
allt handlar om bra ansökan och liksom ha självförtroende, att snacka bra, 
att svaret ska liksom vara bra, da, da, da, da, da… bra, förstår du, man 
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ska liksom på nåt sätt ha tränat sig till det… man ska liksom tänka, att 
vad kan hon fråga?

Özlem pekar på de moment som är viktiga för alla arbetssökanden, att 
kunna visa upp sin kompetens, vilket görs bäst genom att kunna tala för 
sig med gott självförtroende. 
 Även Sevins berättelse skiljer sig från de övriga om än på ett annat 
sätt än Özlems. Sevin är en av de tjejer i SE-klassen som säger sig ha sina 
utbildningsvägar klara för sig. Hon ska utbilda sig till revisor och säger 
att sedan hon var sju år har hon vetat att hon vill arbeta med ekonomi.  
Sin starka målmedvetenhet tillskriver hon sig själv; ”Att jag är så klar med  
vad jag vill göra är bara för att jag själv har kämpat så hårt för att ta mej nånstans. 
Och i år så kämpar jag för att ta studenten och få bra betyg.” Huruvida Sevin 
lyckas eller inte beror på henne själv. Vad gäller chanser på arbetsmarkna-
den så är Sevin övertygad att man har chans till ett bra arbete endast om 
man studerar vidare. Samtidigt är hon av åsikten att vissa arbeten inte  
är tillgängliga för alla, hon uttrycker medvetenhet om en etnisk skiktning 
på arbetsmarknaden: på ”höga jobb” såsom bank är det svårt för invandrare 
att få arbete, ”dom är inte välkomna på några banker”. I berättelsen är Sevin 
noga med att betona ”invandrarna” som ett ”dom”. Hon säger att hon givetvis 
själv kan betraktas som en invandrare av omgivningen, men att hon själv ser 
sig som svensk och har ”en svensk personlighet” och också nästan uteslutande 
umgås med ”svenska kompisar”. När Sevin utvecklar hur det kan komma 
sig att invandrare har svårt att få tillträde till vissa yrkespositioner menar  
hon att det många gånger beror på att ”invandrare har bott här i 25 år och 
kan ändå inte svenska” och på att invandrare som kollektiv ”har skämt ut sig, 
dom har gett en dålig bild av sig själva”. Istället borde invandrare skapa bra 
förebilder som kan inspirera andra. I Sevins berättelse följer långa negativa 
beskrivningar om släkten i både Sverige och Turkiet. Invandrare kommer 
hit och tror att det är lätt att bli framgångsrik samtidigt som de lever på 
socialbidrag. Här handlar berättelsen inte längre om utbildning och chanser 
på arbetsmarknaden utan den blir en kontrasterande självpresentation, i 
vilken Sevin tycks vilja avlägsna sig från den underordnade invandrarpo-
sitionen. 
 De beskrivningar Sevin använder liknar de föreställningar och stereo-
typer som de andra ungdomarna i studien uppfattar som ett typiskt uttryck 
för diskriminering. Med andra ord tycks Sevin ta avstånd från kategorin 

”invandrare” genom att reproducera en dominerande föreställning om den-
samma (jfr Räthzel 2006). En tolkning är att Sevins berättelse visar på det 
symboliska våldets närvaro – i hur hon använder förtryckande beskriv-



– 178 –

kapitel 6 – invandrarskap, underordning och inkluderingsstrategier på arbetsmarknaden

ningar i sin egen självförståelse (Bourdieu & Wacquant 1992, Trondman  
& Bunar 2001). I särskiljandet av sig själv från kategorin anammar Sevin 
också en individualiseringsstrategi, fokus ligger på hur hon som egen in-
divid är ansvarig för sitt välstånd och sin lycka. På detta sätt avlägsnar 
hon sig från den kategori som riskerar att tilldela henne en underordnad 
arbetsmarknadsposition. Sevin är helt enkelt pragmatisk – ingen vill bli 
betraktad som ett offer (jfr Ambjörnson 2004, Räthzel 2006). Ju starkare 
man antar att stereotyperna är – och beroende på om man bedömer att 
berättelsens publik ansluter sig till sådana stereotyper – desto starkare blir 
rimligen uttrycken för att ta sig från dessa. Sevins berättelse, liksom de 
andra ungdomarnas, illustrerar hur ungdomarnas berättelser präglas av 
kategoriseringens konsekvenser, även om förklaringarna och de subjektiva 
positioneringarna ibland är motsatta.
 När ungdomarna försöker att begripliggöra diskrimineringens logik tar 
de fasta på majoritetens föreställningar om hur invandrare ”är”. Etnicitet 
konstrueras i en relationell process där en social organisering av skillna-
der och likheter äger rum. Detta inbegriper ofta en kontrastering i termer 
av ”vi” och ”dom” (Barth 1969, Jenkins 1994, 2000, Hylland Eriksen 1998). 
I ungdomarnas berättelser blir tydligt hur urskiljandet av ”invandraren” 
också, eller kanske framför allt, innebär en konstruktion av ”svenskhet”. 
För att förstå den exkludering som ungdomarna brottas med måste ljuset 
riktas mot den sociala konstruktionen av ”svenskhet” och vilka som är dess 
inträdesbiljetter. 

Exkluderingens hierarki och geografi 
Ungdomarnas uppfattningar om och erfarenheter av invandrarskapets 
konsekvenser pekar mot att etnicitet (i konstruerad symbolisk mening) 
inverkar på huruvida en kapitalform tillerkänns värde eller inte. I dif-
ferentierade samhällen kan en etnisk identitet, men också ett namn el-
ler en hudfärg fungera som ett positivt eller negativt symboliskt kapital 
(Bourdieu 1999:156). Ungdomarnas berättelser visar att ett tillskrivet in-
vandrarskap, baserat på förment etnicitet, blir till en sådan form av nega-
tivt symboliskt kapital. Om vi fortsätter i Bourdieus tankegångar så vet 
vi att kapital alltid tillerkänns värde i relation till ett specifikt fält. Ar-
betsmarknaden kan, i Bourdieus mening, ses som ett socialt fält (med 
olika delfält) med en hierarki av yrkespositioner som står i anknytning 
till varandra. Olika yrkespositioner är hierarkiskt ordnade och har olika 
status. Det krävs också olika former av kapital och olika strategier för att 
nå dessa positioner (Broady 1990:267). Invandrarskapet tycks som nega-
tivt symboliskt kapital göra att vissa positioner blir svårare att uppnå än 
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andra (jfr Hylland Eriksen 1998). När ungdomarna talar om diskrimine-
ring framträder deras tolkning av denna relation av överordnade och un-
derordnade positioner på arbetsmarknaden. Det berättade invandrarska-
pet relaterar till dessa. Dessa hierarkier konstrueras också i relation till 
geografiska avgränsningar. 
 När ungdomarna talar om att invandrare har svårare på arbetsmarkna-
den så talar de inte om arbetsmarknaden som ett brett fält av försörjnings-
möjligheter utan om vissa yrken och geografiska områden. Det finns med 
andra ord olika delfält på arbetsmarknaden. Vissa arbeten anses vara för-
behållna svenskar, andra reserverade för invandrare. Här är arbeten också 
tydligt indelade i en statushierarki: ”fina jobb” är för svenskar, ”skitjobb” 
är för invandrare. Gabriella kommentarer detta: ”Men det beror nog också på 
vilket jobb man söker, det är mer avancerade jobb som blir svåra kanske”. Sevin 
har en uppfattning om denna hierarki, baserat på vilka personer hon sett 
på olika arbeten: ”Det är svårt för invandrare att få jobb, inom såhär höga grejer, 
t ex inom banken, där är det svårt, jag har inte sett en enda invandrare på banken”. 
Nizrin pekar också på denna hierarki på arbetsmarknaden och beskriver 
hur det går till: 

Det skulle kanske inte vara problem på en vanlig butik eller på typ McDo-
nalds, restaurang eller kanske klädbutik, då tänker dom inte invandrare, 
svensk sådär, vissa kan göra det men inte alla. Men när det gäller såhär 
försäkringskassan, bank, arbetsförmedlingen, man kanske vill söka jobb 
där efter man har utbildat sig, eller man söker kanske jobb på… lite högre 
jobb… eller på vad heter det där? Skattemyndigheten, om man söker på såna 
jobb då är dom väldigt ute efter svenskar. Då tänker dom såhär att dom vill 
ha så få invandrare som möjligt för att… eller då måste invandraren vara 
så perfekt som möjligt, inget fel, jätteutbildad och allt. Jag tror det behöver 
kanske inte vara så jämt, men man tänker så ibland… för att man kän-
ner sig så. Som person så känner man typ… jag har utländskt namn och 
utländskt efternamn, ibland kan jag tänka så…

Ungdomarnas berättelser ringar in det sociala fältets hierarki av positioner 
och vilka kapital och även habitus som behövs för att det ska bli möjligt 
att nå olika positioner. Etnicitet antas bli en viktig symbolisk kapitalform. 
Nizrin illustrerar detta i ovanstående citat: arbeten på arbetsplatser såsom 
McDonalds anses som ett typiskt ”invandrarjobb”. Att arbeta i bank ses 
däremot som ett finare ”högt jobb”, vilket är synonymt med ett ”svenskt 
jobb”. En diskussion mellan Gabriella, Nizrin och Mariam i HA-klassen 
illustrerar också detta:
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Mariam: Dom tänker så, dom flesta svenskarna tänker såhär ’ska jag 
anställa den här svartskallen eller ska jag anställa henne, den svenska?’.
Nizrin: Det är klart att dom tar den svenska, hon tar dom först.
Gabriella: Ja, det är klart att hon får först.
Mariam: Men har ni tänkt såhär att… jag kom på det nu… alltså om du går 
in på en bank, har du nånsin sett en svartskallekille från typ XXX [namn 
på förort] stå där och jobba? Har du nånsin sett en sån stå och jobba?
Nizrin: Aaa, jag har sett….
Gabriella: Nää, jag har aldrig gjort det.
Mariam: Jag har inte gjort det, jag har aldrig sett en svartskalle, en kille 
alltså, som har lite brytning kanske, stå och jobba på en bank.
Nizrin; Han jag såg har kanske praktiserat.
Gabriella: Ursääkkkttta (säger med brytning..)… nu du måste fylla i 
namn…
Mariam: Okey inte sån brytning, men tänk dig en XXXX [namn på en 
’fin’och duktig kille i klassen som pratar utmärkt svenska] på en bank… har 
du sett nån sån? Näää…
Gabriella: Näää….
Mariam: Har du sen nån som XXXX [namn på en ännu ’finare’ och 
duktigare kille i klassen] på en bank…?
Gabriella: Nää, och varför skulle inte det funka egentligen?
Catarina: Ni var många i klassen som hade sökt bank till praktiken?
Mariam: Jaa, och fick vi? Det var ju bara svartskallenamn på listan ju!

Banken blir här en symbol för ett arbete högt upp i yrkeshierarkin. Personer 
med utländsk bakgrund är uteslutna från sådana arbeten. Ovanstående 
diskussion fördes i samband med att HA-ungdomarnas APU-platser delades 
ut. Nizrin kommer plötsligt på att hon faktiskt sett en ”invandrarkille” på 
bank och spekulerar om denne person ändå inte praktiserat på bank. 
 Som jag nämnt tidigare talar ingen av ungdomarna direkt om deras 
chanser på arbetsmarknaden påverkas av huruvida man är tjej eller kille, 
utan den etniska dimensionen tycks överordnad. Däremot ser vi i ovanstå-
ende exempel om ”invandrarkille på bank” en antydan om att det också rör 
sig om en genusdimension i invandrarskapet. Genus blir inte viktigt i sig 
men får däremot en betydelse när det korsas med etnicitet. Inställningen 
tycks vara att ”invandrarkillar” har än svårare än ”invandrartjejer” att få 
högstatusarbeten där svenskar har företräde. Det handlar med andra ord 
inte om killar och tjejer i allmänhet. Annan forskning visar också på hur 
det finns en genusdimension i etniska kategoriseringar. Stereotypa bilder av 

”invandrarkillar” (jfr Jonsson 2007) och ”invandrartjejer” knyts till specifika 
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roller. ”Invandrarkillen” ges ofta en hotfullare framtoning, som förövare och 
som en symbol för det negativa med förorten (Bredström 2002, Sernhede 
2006) medan ”invandrartjejen” ofta tillskrivs en offerroll (Brune 2002, 2004, 
2006, Gruber 2007). Rimligen gör sådana etniska könsstereotyper också 
avtryck i arbetsmarknadssammanhang.
 De exempel som diskuterats i ovanstående stycken belyser hur flera av 
ungdomarna beskriver olika aspekter av etniska exkluderingsmekanismer 
och att det bara är på vissa nivåer i arbetsmarknadens yrkeshierarki som de 
antas bli insläppta och att det finns andra nivåer som de antas bli utestängda 
från. Carl-Ulrik Schierup och Sven Paulson (1994) benämner liknande pro-
cesser som ”arbetets etniska delning” och Anders Neergaard (2006b:269) 
talar om ”inkluderande underordning”. I denna form av ”inkluderande 
underordning” blir utländsk bakgrund ett av underordningens främsta 
kriterier och gör att personer med utländsk bakgrund hänvisas till vissa 
arbeten, t ex sådana med låg status och dåliga arbetsvillkor. Neergaard visar 
med begreppet att kategoriseringspraktiker inte bara ska ses i dimensionen 
inkludering – exkludering utan också i dimensionen över- och underordning. 
Dessa dimensioner är synliga i ungdomarnas individuella berättelser. 
 Berättelserna om diskriminering synliggör också en geografisk koppling. 
Vissa yrken blir mer statusfyllda beroende på geografisk plats och kopplas 
på så sätt till dikotomin svenskar – invandrare. Gabriella tror att hon kan 
få arbete i en klädbutik, men när ett sådant arbete korsas med en attraktiv 
adress, i detta fall i innerstaden, så tycks chanserna minska. Hierarkin har 
med andra ord även en geografisk dimension. Samtidigt betonar Gabriella 
att diskriminering inte drabbar alla:

Men jag känner många som inte har haft svårigheter. Men sen kan det ju 
också bero på vad det är för nåt jobb också, alltså, men det är klart det finns 
ju utländska läkare också, men bara om jag skulle söka jobb på xxx [namn 
på sportbutik] så skulle inte dom tänka så ’svartskalle’ men typ lite mer såna 
här avancerade jobb. Kanske på nån lite mer exklusiv liten märkesbutik så 
tar dom kanske en svensk tjej istället för en utländsk… 

Senare i intervjun använder Gabriella exemplet NK [Nordiska Kompaniet, 
ett välkänt exklusivt varuhus i Stockholms innerstad] som en sådan mer 
attraktiv arbetsplats. Förvisso är arbetet på NK också butiksarbete men givet 
dess geografiska plats, i innerstaden, och dess relativa exklusivitet, så blir 
det ändå en plats högre upp i statushierarkin. Gabriellas kompisar tycks 
hålla med. Vid ett tillfälle så retas Mariam med Nizrin och säger: 
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Mariam: Gå in till Östermalm [en välbärgad stadsdel i Stockholms inner-
stad], snälla Nizrin, och sök jobb! Dom kommer att bara: ’Va, vi har fullt!’ 
(Mariam skriker nästan fram det sista och skrattar ironiskt.).

I berättelserna ges diskriminering en rumslig dimension. Diskriminering 
anses av några ungdomar vara större i innerstaden och inne i de ”fina och 
rika” stadsdelarna, vilket än mer gör att ”invandrarna” är förpassade till 
arbeten i förorterna. Killarna i HA-klassen tycks dela denna observation. 
Tahir beskriver: 

Invandrare har svårare att få jobb, jag tror inte att det där kommer att bli 
bättre och sånt… i varje fall inte om man vill jobba inne i stan eller nån-
ting, nä, då tar dom helst, då tar dom helst en svensk istället, med svenskt 
namn och allt.

Uttrycket ”inne i stan” ringar in ett geografiskt och socialt delfält med stort 
symboliskt värde. På detta delfält blir diskrimineringen än tydligare och 
en icke-svensk bakgrund blir liktydigt med ett än mer negativt symboliskt 
kapital. Denna rumsliga separation och hierarki som ungdomarna förhåller 
sig till i berättelserna kopplar etniska gränser till social makt och inklude-
rings- och exkluderingsprocesser. Områden där invandrare bor stigmatiseras 
och exkluderas. I denna relation kan man förstå innerstaden som en motsatt 
punkt i hierarkin – som det önskvärda, statusfyllda och inkluderade rum-
met (Molina 1997). Denna rumsliga separation går hand i hand med och 
förutsätter en mental separation, vilken:

… möjliggörs bland annat via diskurser och praktiker som skapar ’otherness’ 

(annanhet) via en föreställning om ’de andra’ som allt som vi inte är. Den 

mentala separationen legitimerar, motiverar och banar väg för separata, 

hierarkiskt ordnade rum. (Alinia 2006:65f). 

Denna process tycks göra avtryck i ungdomarnas berättelser och möjlighets-
horisonter. För många av dem framstår vissa positioner högt upp i hierarkin 
som stängda eller åtminstone svårtillgängliga, medan andra lägre positioner 
i hierarkin är öppna. Då de sociala gränserna uppfattas som etniska, blir 
etnicitet det kapital som ger alternativt nekar inträdesbiljett (jfr Hylland 
Eriksen 1998, Bourdieu 1999). 
 Berättelserna från ungdomarna tecknar en bild av exkludering och 
underordning. Men samtidigt med att sådana gränser slås fast formule-
ras också strategier som ungdomarna bedömer som funktionella i dessa 
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möjlighetsstrukturer, men som också har potential att överskrida sådana 
strukturer.  

Strategier för inkludering
När ungdomarna talar om olika karriärvägar, oavsett om det rör sig om 
framtider som närmast inbegriper studier eller arbete, så tecknar de en 
bild av en diskriminerande arbetsmarknad. Berättelserna ringar in en upp-
fattad möjlighetsstruktur som avgränsas både rumsligt och yrkeshierarkiskt. 
Medan föregående avsnitt främst har behandlat hur ungdomarna tolkar 
kategoriseringar i termer av invandrarskap och dess konsekvenser på ar-
betsmarknaden, fokuserar följande avsnitt på hur ungdomarna hanterar 
effekterna av utländsk bakgrund som enligt deras uppfattning påverkar 
ordning/underordning på arbetsmarknaden. I avsnittet analyserar jag  
hur ungdomarna positionerar sig i förhållande till (vad de uppfattar som) 
strukturella förutsättningar och hur de tänker hantera olika hinder på  
arbetsmarknaden. Därmed kommer aktörskapet i fokus. Givet den arbets-
marknad som diskriminerar, hur resonerar ungdomarna om sina strategier 
i termer av ”inkluderingsstrategier”? 

Vikten av ett namn och ”att få in en fot”
Mariam och Gabriella konstaterade i citatet tidigare att de aldrig sett en 
invandrarkille arbeta på bank. Nizrin, å sin sida, försöker att hitta tänkbara 
förklaringar till det relativt avvikande i att hon faktiskt har sett en invand-
rarkille på en bank. Hon säger: ”Han jag såg har kanske praktiserat”. Detta 
uttalande måste ses mot bakgrund av den stora betydelse ungdomarna i 
HA-klassen tillskriver den arbetsplatsförlagda utbildningen. APU-platsen 
blir en chans att få in en fot på arbetsmarknaden. Den tycks bli än viktigare 
för ungdomar med utländsk bakgrund som ofta utgår från att de på grund 
av etnisk diskriminering har sämre arbetsmarknadschanser. Hur APU:n 
kan användas som inkluderingsstrategi på en arbetsmarknad, som annars 
kan diskriminera, kommer igen i flera av HA-ungdomarnas berättelser. 
Tahir och Omed, som båda fick praktikplats i en butik, säger att de som 

”invandrare” måste praktisera först för att visa upp sig och därefter har de 
en chans att få arbete. De grundar detta på egna erfarenheter och på hur 
de sett arbetsgivare agera.

Tahir: Alltså det var en gång så, det kom såhär en invandrarkille först till 
våran chef och han bara ’Ja, jag söker jobb’ och han gav sin ansökan och 
sen chefen sa bara ’Vi behöver ingen ansökan, vi behöver ingen arbetare’, 
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du vet. Och sen så kom det, 10 minuter efteråt, så kom det en svensk kille, 
han bara ’Hej, jag söker jobb’ och han bara ’Ja men vill du provjobba, du 
får provjobba här innan sommaren’. Killen bara ’ javisst’, och så provjob-
bar han där….
Omed: Vi måste först praktisera för att få jobb…
Tahir: jaa, så jag blev helt chockad, jag bara ’va fan…’/…/
Omed: Dom har fått en uppfattning, att dom tror att alla invandrare inte 
är bra, så…
Catarina: Men du säger att ni måste praktisera innan ni får jobb?
Tahir: Ja, det är oftast det är så.../…/
Omed: Jaa, dom… vi skulle aldrig ha fått svar, dom skulle ha tackat nej 
direkt.

Tahir, som extraarbetar i en butik som han praktiserade i under årskurs 
två, håller med Omed om att man som invandrare måste praktisera först 
för att få arbete.

Tahir: För på matbutiken där jag jobbar nu… innan vi fick praktikplatsen 
så gick jag till chefen och jag snackade med honom och jag bara ’Jag söker 
jobb’ och sådär ’om det går bra jag vill jobba hos er’ och så… Och han bara 
’neej’, han bara du vet ’Nej, vi behöver inga arbetare’. Sen när jag jobbade 
där, när jag praktiserade, när jag fick praktik där, så frågade dom direkt 
om jag ville jobba där, ’Ja, vill du börja jobba här, vi har sökt arbetare hur 
länge som helst’. Och jag var där för nån vecka sen och sa ’kan man få 
jobb’… Du vet, efter dom ser hur du jobbar, då säger dom själva ’Vill du 
börja jobba?’. Det finns mycket såna grejer, dom har mycket fördomar om 
invandrare.

Tahir säger sig vara medveten om att han fick arbete först efter att han 
under sin praktikperiod bevisat sina kvalifikationer och därigenom också 
motbevisat fördomar om invandrare. På så sätt tycks praktikplatserna få 
stor betydelse som en inkluderingsstrategi för ungdomarna.
 Flera av ungdomarna berättar hur de har utarbetat andra strategier för 
att undgå att bli utsorterade på arbetsmarknaden. Dessa berättelser kan 
ses som ett föregripande av vad de tror sig komma att möta – strategierna 
de utformar svarar alltså mot en uttolkad möjlighetsstruktur och hur de 
upplever sin position i denna.  
 Vad ett svensk- respektive utländsktklingande namn innebär på arbets-
marknaden diskuteras frekvent av ungdomarna (jfr Hällgren 2005, Räthzel 
2006). Elvira säger: ”Jag säger bara mitt förnamn och inte mitt efternamn. Det  
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är ju ett svenskt namn också så jag har svensk namn”. Gabriella beskriver också: 
”Det är mitt efternamn som förstör, jag har alltid sagt det, mitt förnamn låter svenskt, 
Gabriella, men xxxxx, mitt efternamn förstör. Men ibland så har dom ringt, men 
jag tänker jämt på det.” Ett svenskt namn innebär en större chans till arbete, 
eller åtminstone chans att få komma till intervju, förklarar både Elvira och 
Gabriella. Men vad gör man om ens namn riskerar att stjälpa chanserna till 
ett arbete? Nizrin reflekterar över namnets betydelse som inträdesbiljett till 
åtminstone en anställningsintervju: 

Det är som i den filmen ”Vingar av glas” när den utländska tjejen det 
handlar om skriver Sara på sin jobbansökan istället för sitt riktiga namn 
och när hon sedan går på intervjun och chefen frågar varför hon skrev 
Sara och inte sitt riktiga namn. Då svarar hon att om hon hade skrivit sitt 
riktiga namn så hade hon inte blivit kallad till intervju ens, då skulle hon 
inte haft en chans. Precis så är det faktiskt.

Reza Baghers film ”Vingar av Glas” (2000) handlar om en tonårstjej, Nazli, 
med iransk bakgrund i Sverige. Hennes far vill att hon ska gifta sig med 
en iransk man, men Nazli träffar en svensk kille, Johan, som hon blir för-
älskad i. I den scen som Nizrin refererar till presenterar Nazli sig som Sara 
Lindström när hon är på en anställningsintervju. När Nazli blir avslöjad 
så påpekar hon att arbetsgivaren annars skulle ha sorterat ut henne som 
en ”sån där som bär slöja”. Namnbytet blir ett försök att komma in på den 
svenska arbetsmarknaden. Nizrin försöker alltså att förklara och förmedla 
sina erfarenheter och uppfattningar med referens till denna film. Filmen 
vävs in som en delberättelse i Nizrins självpresentation. Med mig, som har 

”rätt” namn på den svenska arbetsmarknaden, bedömer Nizrin möjligen att 
referensen blir än viktigare. Personliga erfarenheter av diskriminering och 
rasism kan ofta riskera att skylas över eller bortförklaras av utomstående 
(Essed 2005). Att då hitta ”objektiva” referenser för egna erfarenheter kan 
stärka dem, göra dem mer trovärdiga och lättare att förmedla.
 Namnbytet blir en strategi för att undkomma eller åtminstone hantera 
diskriminering i flera av ungdomarnas berättelser (jfr Bunar 2009:211, Ålund 
1996, 1997, SOU 2003:92). Flera av tjejerna talar om namnbyten och andra 

”inkluderingsstrategier”. Ingen av killarna talar dock om sådana strategier. 
Följande scen utspelar sig mellan mig och tre av SE-tjejerna på en rast:

Jag står ute på skolgården tillsammans med Azita, Elvira och Biljana på 

lunchrasten. Vi pratar lite löst om utbildning. Biljana berättar om att hon 

vill utbilda sig till fastighetsmäklare. Hennes kompisar vet om detta, så 
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det blir mest en information till mig. När hon har sagt detta framför hon 

en liten sketch framför oss andra: -”Hejsan, jag heter Biljana och jag är er 

mäklare” säger hon och låtsas vända sig om mot några osynliga spekulan-

ter. Ögonblicket efteråt låtsas hon sträcka sig och söka med blicken efter 

dem och hon ropar bortåt i tomma intet: ”hallå, hallå, vart tog ni vägen….” 

Biljana vänder sig sedan mot oss och säger förklarande: ”Och sen så ser 

jag att dom har sprungit iväg…” samtidigt som hon låtsas titta sig om igen 

som om kunderna försvinner när hon presenterar sig och de hör hennes 

utländska namn. Azita och Elvira skrattar och Elvira säger: -”Ja, du får nog 

byta namn om du vill ha kvar köpare…” Biljana vänder sig igen från oss och 

mot några nya låtsaskunder säger hon: -”Hej, jag heter B-I-L-J-A-N-A OCH 

VI SKA PRATA OM H-U-S” Hon gör sig till och betonar varje ord och pratar 

med brytning samtidigt som hon betonar sitt namn speciellt och nästan 

bokstaverar det. De andra tjejerna skrattar ännu högre och ropar i mun på 

varandra: - ”BYT NAMN!” Biljana sänker sin röst och säger på ”fin” svenska: 

” Hejsan, jag heter Karin…”.

Samtliga tre tjejer tycks kunna berättelsen, som kanske varit överflödig om 
inte jag varit med. Tjejerna sätter genom denna berättelse fingret på dis-
kriminerande processer, som fångar hur namn blir en markör för förment 
etnisk bakgrund och svårigheter i arbetslivet. En inkluderingsstrategi för 
att ta sig runt detta problem blir att byta namn. Tjejerna spelar upp detta 
scenario med en ironisk ton där de med skratt tycks driva med samman-
hanget. De parodierar på de gränser som de annars förhåller sig allvarsamt 
till. En ironisk och överdriven ton kan användas för att provocera och ut-
mana gränser och på så sätt kan narrativen i sig ses som en form av hand-
ling för överskridande (jfr Somers 1992, 1994). Men trots den skämtsamma 
tonen är scenen allvarsmättad och tjejerna ”spelar” upp den i ett vidare 
socialt sammanhang där inte alla roller alltid är fria. Illustrationen som 
Biljana iscensätter med hjälp av sina kompisar ringar också in inklude-
ringsstrategier som ungdomarna berättar om i andra sammanhang. Biljana 

”skämtar” inte bara om namnbyte ifråga om en framtida karriär utan berät-
tar senare i mer allvarsam ton att hon använde sig av denna strategi i sitt  
tidigare extraarbete. Biljana arbetade som telefonförsäljare, där hon sam-
lade in pengar för en ideell organisation. Där presenterade hon sig inte med 
sitt riktiga namn utan bytte ut det till det mer gångbara namnet Anna. 
Med denna presentation tror hon att fler människor är villiga att skänka 
pengar över telefon, vilket i sin tur bättrar på hennes provisionsbaserade 
lön. 
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Biljana: Jag vet att det kommer att bli svårare på arbetsmarknaden för 
mej på grund av mitt namn, dom kommer att kolla annorlunda på mej 
på grund av det, typ ’vad är det här för nånting’, förstår du? Om dom ser 
mitt namn dom kan inte avgöra om det är kille eller tjej, om vilket land jag 
kommer ifrån, så det är svårt. 
Catarina: Är det nåt du tänker på?
Biljana: Jaa, när jag jobbade som telefonist då sa jag aldrig mitt riktiga 
namn, jag sa bara Anna hela tiden. För att om jag hade sagt ’hej, jag heter 
Biljana’ då skulle dom bara ha frågat. Jag arbetade för xxx [ideell organi-
sation]. Jag ville inte säga mitt namn för att det skulle bli komplicerat för 
dom, förstår du? Så jag tänkte att jag hoppar över några bokstäver. 

Ett namn är mer än ytlig etikett, det hör ihop med individens livshistoria 
och identitet. Att ta ett nytt namn kan förvisso vara en frigörande hand-
ling om individen vill identifiera sig på ett annat sätt och komma bort från 
tidigare erfarenheter. Det är emellertid en annan sak att känna sig tvungen 
att byta sitt namn för att passa in (Räthzel 2006:102).  

Men att ändra sitt namn därför att den dominerande diskursen i samhället 

inom vilket man lever kopplar samman det med nedvärderande föreställningar 

är en annan handling. Det implicerar ett förtryck eller att ta bort delar av 

sin identitet för att bli accepterad av det samhälle som avfärdar vem du är. 

(Räthzel 2006:102)

De namnbyten som ungdomarna i föreliggande och flera andra studier vitt-
nar om (Räthzel 2006 Ålund 1996, 1997, Bunar 2009) kan förstås som en 
sorts inkluderingsstrategi. Som inkluderingsstrategi bygger namnbytet på 
en tanke om anpassning och blir en form av intryckskontroll (Goffman 1974). 
Andra strategier som bygger på anpassning till en föreställd ”svenskhet” är 
att ”visa upp sig” för en presumtiv arbetsgivare, i syfte att undanröja even-
tuella fördomar. Sådana påtalas främst av tjejerna. En strategi som några 
av tjejerna i HA-klassen använder sig av är att personligen gå runt i buti-
ker för att lämna sin arbetsansökan. Deras strategi baseras på att man vill 
påvisa att man är en ”normal och trevlig tjej” – vilket bland annat innebär 
att man inte har slöja. Att endast posta ett ansökningsbrev tycker de inte 
är tillräckligt för att då får inte arbetsgivaren någon bild av vem man är. 
Istället har då arbetsgivaren bara en massa fördomar om hur man är, d v s 

”hur invandrare är”. Att gå dit personligt med sin arbetsansökan gör – om 
man har tur och timing – att arbetsgivaren eller någon i butiken ser att 
man är ”en normal tjej”. Vid anställningsförfaranden anses generellt sett 
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det personliga intrycket vara av stor betydelse. Tjejerna bedömer att detta 
blir än viktigare för att hantera och motbevisa etniska stereotyper. 
 Att skaffa sig utbildning ingår i en mer långsiktig inkluderingsstrategi. 
Flera av ungdomarna betonar att som invandrare blir det ännu viktigare att 
ha en högre utbildning. De antar att utbildning och formella bevis på deras 
kompetens antagligen innebär att det blir svårare att neka dem arbete bara 
för att de är ”invandrare”. De sätter så att säga tilltro till utbildning som 
kulturellt kapital i institutionaliserad form (Bourdieu 1990, jfr Moldenhawer 
2001). Således kan vidareutbildning också ses som en inkluderingsstrategi 
för att minska risken att möta diskriminering och också andra former av 
stereotypifieringar. Vi känner igen detta i Elviras uttalande från tidigare 
kapitel: ”Och dom [föräldrarna] tycker att det är viktigt, speciellt när man är i 
ett främmande land, då betyder det nåt det som står på pappret, för att du har en 
utbildning och du har skaffat dig den och förtjänat den.” 
 Vilken inkluderingsstrategi som tillgrips beror på vilken sannolik el-
ler önskad karriärväg man ser framför sig. För HA-ungdomarna rymmer 
APU-platserna en potentiell möjlighet att manövrera förbi de sorteringsme-
kanismer som finns (se vidare Lundqvist 2007a). För SE-ungdomarna ses 
vidareutbildning som en långsiktig inkluderingsstrategi. De olika inklu-
deringsstrategierna tycks också mer eller mindre genusspecifika. Tjejerna 
talar om namnbyte och om att ”visa upp sig”, vilket innebär en form av 
anpassning och intryckskontroll. Killarna å sin sida talar inte om namnbyte 
utan hos dem figurerar berättelser om andra strategier för inkludering på 
arbetsmarknaden. 

Eget företagande som inkluderingsstrategi  
och skyddsnät
Killarna talar om eget företagande som om det vore ett sätt att kringgå 
arbetsmarknadsdiskriminering. Tahir säger att med eget företag så behö-
ver du inte tänka på att du kanske inte får arbete som invandrare. Han 
betonar att ”Då du slipper sånt skit. Allting är ditt, du står på egna ben och så…”. 
Han får medhåll av sin kompis Omed som menar att som företagare är du 
självständig, du fattar dina egna beslut och har alltid arbete. Det är också 
ett skydd. Som jag pekade på tidigare säger Khalid att han inte har upplevt 
diskriminering och han förklarar det på följande sätt:

Jag har inte känt av diskriminering för jag har ju jobbat i restaurangen, 
och det är ju våran. Och på xxx [namn på sportbutik] och på xxx [namn 
på möbelvaruhus] har det ju varit praktik och då har jag ju bevisat vem jag 
är och vad jag går för, så här har det inte varit något problem.
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 Khalid har arbetat i familjens restaurang och därför inte behövt konkur-
rera om arbete på andra delar av arbetsmarknaden. På detta sätt har han 
också undvikit diskriminering menar han. Däremot befarar Khalid att 
han kanske kommer att möta diskriminering om han söker annat arbete. 
Denna slutsats drar han bland annat utifrån olika medierapporteringar 
om diskriminering. 
 Samtidigt är talet om egenföretagande tudelat, som jag pekat på i ett av 
föregående kapitel. Inte minst för att många av killarnas föräldrar önskar 
något annat och bättre för sina barn. Killarna, som ofta själva har arbets-
erfarenheter från branschen men också bildat sig uppfattningar utifrån 
föräldrarnas erfarenheter, har också sett vilka hårda påfrestningar restau-
rangarbetet innebär. Några av killarna talar om eget företagande inom res-
taurangbranschen som en sannolik men inte önskad framtid. Flera av dem 
talar samtidigt om egenföretagande som en inkluderingsstrategi och relativt 
önskad framtid. Det handlar då främst om företagande inom branscher som 
också skulle vara tänkbara för en anställning. För HA-killarna handlar det 
då t ex om att driva företag inom ”större försäljningsjobb” som killarna ut-
trycker det. SE-killarna talar bland annat om att driva sin egen firma som 
exempelvis revisor/ekonom –som svarar mot deras tänkta utbildning. 
 När killarna talar om eget företag inom restaurangbranschen så ändras 
beskrivningarna och tycks då mer handla om skyddsnät och reservalternativ 
som man tvingas tillgripa om man inte får något annat arbete. Det förefaller 
som om valet av företagsbransch i relation till intresse, utbildningsinrikt-
ning och nivå är central för att egenföretagandet ska bli en önskad framtid. 
Om det däremot handlar om en bransch som man inte valt själv, i de flesta 
fall restaurangbranschen, så blir eget företagande förvisso en inkluderings-
strategi men mer en tvingande sådan och en form av ett skyddsnät. Om 
företagsinriktningen är självvald blir inkluderingsstrategin med andra ord 
potentiellt positiv medan en påtvingat företagsnisch blir en form av negativ 
inkluderingsstrategi. 
 Denna tudelade bild av vad eget företagande kan innebära återfinns 
även inom forskning om eget företagande och företagande för personer med 
utländsk bakgrund. Idag ses småföretagande som en viktig tillväxt- och 
sysselsättningsfaktor i ett föränderligt näringsliv. Även inom utbildnings-
väsendet betonas vikten av att fostra entreprenörer och bland annat Nutek, 
numera Tillväxtverket, formulerar i en skrift från 2005 att man ska ”öka 
alla ungdomars entreprenörskapsanda så att fler unga i framtiden ser före-
tagande som ett lika naturligt val som att vara anställd”. Mot bakgrund av 
denna samhälleliga inställning (”positiva entreprenörskapsdiskurs”) och 
ökade tilltro till småföretagande för sysselsättning menar många forskare 
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att företagande ofta fungerar som ett sätt att möta utanförskap på arbets-
marknaden (Najib 1999a, b, 2000, Gür 1999). Flera studier har anlagt ett 
jämförande perspektiv mellan svenska företagare och ”invandrarföretagare”. 
Dessa visar att motiv till egenföretagandet skiljer sig mellan företagare med 
svensk respektive utländsk bakgrund. Den senare kategorin uppger i högre 
grad erfarenheter av arbetslöshet som motiv (Najib 1999a, Ålund 2003). En 
betydande del företagare med utländsk bakgrund bedömer även att diskri-
minering på arbetsmarknaden var en av huvudfaktorerna till att de valt att 
bli egenföretagare (Mason 2002, jfr Najib 1999a, Khosravi 1999, 2001). Även 
för unga företagare (18-30 år) med utländsk bakgrund var ett av skälen till 
företagandet erfarenheter av diskriminering och arbetslöshet (Lundqvist 
2006a, b). Detta antyder att eget företag ibland blir en pragmatisk-rationell, 
men påtvingad, inkluderingsstrategi när man riskerar att exkluderas från 
arbetsmarknaden.  
 Jag menar att denna kunskap måste tas i beaktande när man ska för-
hålla sig till de komplexa berättelser om eget företagande som ungdomarna  
presenterar. Ungdomarnas tal om vissa former av eget företagande – som 
ett reservalternativ och skyddsnät eller som en inkluderingsstrategi för 
att ta sig in på arbetsmarknaden – ifrågasätter den offentliga övertron på 
entreprenörskap. Ungdomarnas tudelade förhållningssätt till eget företa-
gande kan också, på liknande sätt som företagsforskningen ovan visar på, 
resa frågor om diskriminering och exkludering (jfr Goldstein-Kyaga 1999, 
Eyrumlu 1992).  

Svenskhet, manligt och kvinnligt i strategiernas fokus
Ungdomarna förhåller sig till de kategoriseringar och tillskrivningar de 
antar sig möta på arbetsmarknaden. Med kategorin ”invandrare” till sy-
nes ständigt närvarande formulerar de sina strategier och orienteringar på 
arbetsmarknaden. Genom sin praktikplats kan man etablera sig på arbets-
marknaden och genom att starta eget företag kan man på sätt och vis gå 
förbi diskriminering. Att byta namn och visa upp sig för arbetsgivaren är 
andra sätt att undkomma fördomar om invandrare. Denna uppsättning av 
strategier tyder på att många av ungdomarna redan tidigt i sin utbildnings- 
och arbetskarriär positionerar sig i ljuset av föreställda exkluderingsmeka-
nismer. De berättelser som ringar in exkluderings- och inkluderingspro-
cesser formas med ibland ett stråk av uppgivenhet, ibland ilska och ibland 

”sunt” pragmatiskt resonerande om hur man ska ta sig förbi sådana hinder 
som etniska kategoriseringar utgör. Jag har benämnt sådana strategier som 
inkluderingsstrategier, givet den exkludering som berättelserna så tydligt 
förhåller sig till och till vilken de också tar ställning emot. 
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 Ungdomarnas strategier måste ses i ljuset av hur de uppfattar och ringar 
in vilka mekanismer som används för utestängningen. De förhåller sig på 
så sätt strategiskt till invandrarkategorin genom att försöka att hantera den 
på olika sätt istället för att gå i direkt opposition mot den. Inkluderings-
strategierna visar samtidigt att ungdomarna inte identifierar sig med eller 
passivt accepterar den position som de kan antas bli tilldelade (Jenkins 
1994, 2000, 2008a). Visserligen skapar ungdomarna inkluderingsstrategier 
baserade på tolkningar av hur arbetsmarknaden diskriminerar, på så sätt ger 
etniska kategoriseringar uppenbara effekter på deras handlingshorisonter. 
Genom anpassningsstrategier försöker de att ta sig runt denna diskrimi-
nering och på detta sätt kan man i en mening säga att de inrättar sig efter 
arbetsmarknadens etniska kategoriseringar och utestängningsmekanismer 
(jfr Trondman & Bunar 2001:480). På ett annat plan genomskådar de däre-
mot de diskriminerande strukturerna, de tar inte kategoriseringen till sig 
i termer av självidentifikationer, utan det är kategoriernas sociala effekter 
de hanterar (jfr Back 1996). 
 Återigen blir det tydligt att det inte är t ex en bosnisk eller turkisk 
identitet som ligger i konstruktionens mittpunkt. Vad ungdomarna alla 
förhåller sig till är en konstruerad ”svenskhet”, då denna utgör måttstocken 
för inkluderingsstrategierna. En konstruerad svenskhet förfaller på så sätt 
påverka karriärskapet i detta avseende. Då etnicitet skapas relationellt genom 
urskiljandet av likheter och olikheter blir nyckelordet här likheter. Främst 
är det tjejernas inkluderingsstrategier som blir en form av likhetsstrategier. 
Genus tycks därmed framträda med skilda innebörder för tjejer och killar, 
som tenderar att ha olika strategier. Tjejerna tycks anpassa sig och modifiera 
sina självpresentationer, genom namnbyte och intryckskontroll som t ex 
bygger på personlig kontakt med arbetsgivare för att visa att man är ”normal 
och trevlig”. Killarnas tal om eget företagande som ett kanske nödvändigt 
alternativ pekar mot att deras strategi tycks bygga på en form av reträtt el-
ler autonomi där de etablerar sig bortom den del av arbetsmarknaden som 
de bedömer diskriminerande. Forskning visar hur tjejer och killar med 

”invandrarbakgrund” tillskrivs olika stereotypa karakteristika och man kan 
rimligen tänka sig att hanteringen av sådana skilda kategoriseringar kräver 
olika strategier. De los Reyes (2005:241f) pekar på hur kön gör något med 
etnicitet och vice versa: 

Till exempel kan den exotisering som omger unga kvinnor med invandrar-

bakgrund öppna dörrar som är stängda för unga män med liknande bak-

grund. /…/ Manliga attribut som styrka, auktoritet och handlingskraft görs 

emellertid till brutalitet, förtryck och påstridighet när gäller underordnade 
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maskuliniteter som t.ex. den som tillskrivs invandrade män eller killar med 

invandrarbakgrund. (de los Reyes 2005:241f)

Särskiljandets logik som skapar gränser mellan individer baserade på före-
ställningar om etnisk bakgrund, uppträder aldrig i en renodlad form. Istället 
interveneras och omformas den alltid av andra tillhörigheter och katego-
riseringar (de los Reyes 2005:241f). Det innebär att tillhörigheter baserade 
på kön, klass, sexualitet och ålder på olika sätt kan komma att ”motverka, 
mildra eller förstärka utsattheten för diskriminering” (de los Reyes 2005:242). 
Möjligen är det effekterna av etnicitets- och genusmärkta positioner vi ser 
uttryckt i killarnas och tjejernas olika inkluderingsstrategier. 
 Med olika kategorier följer också olika grader av ”rörlighet”. Exempelvis 
Gruber (2007) uppmärksammar hur skolpersonal använder etnicitet för att 
markera skillnader och skapa elever till ”svenskar” och ”invandrare”. Sådana 
kategorier är också könsbundna, ”invandrarkillar” tillskrivs en problema-
tisk manlighet (opålitlig, våldsam eller hotfull) medan ”invandrartjejerna” 
betraktas som offer och osynliggörs. Samtidigt tycks ”invandrartjejer” till-
skrivas en mer rörlig position i skolan, de uppfattas som ”lättare att inne-
sluta i det ’vi’ som formas i skolan, eftersom de dessutom uppfattas vara 
trevliga och sympatiska” (Gruber 2007:187). ”Invandrarkillarna” beskrevs 
av lärarna som mer ”annorlunda”, problematiska och ibland hotfulla, vilket 
också fixerade dem som mer eller mindre främmande och olika ”skolans ’vi’” 
(Gruber 2007:187). De kategoriseringar som görs av ”invandrare” i skolan är 
således också könsbundna och förknippade med en rad egenskaper som har 
motsvarigheter på arbetsmarknaden och andra samhällsområden (jfr Brune 
2002, 2004, 2006, Bredström 2002). Uppfattningar om ”invandrartjejers” 
och ”invandrarkillars” olika egenskaper och offer/förövarstatus skapar olika 
grader av annorlundahet gentemot en föreställd svenskhet. Deras positioner 
blir därför också mer eller mindre fastlåsta. 
 De olika inkluderingsstrategier som tjejerna och killarna i föreliggande 
studie formulerar i förhållande till arbetsmarknaden kan möjligen ses i ljuset 
av sådana kategoriseringsprocesser som knyter an till både genus och etni-
citet. Flera studier pekar på att unga inte är omedvetna om de stereotyper de 
kategoriseras utifrån utan att de tvärtom medvetet förhåller sig till sådana 
(Bunar 2007, 2009, Hällgren 2005, Knocke & Hertzberg 2000, Lundqvist 
2006c, 2007a, Motsieloa 2003, Räthzel 2006, Ålund 1997). Tjejerna, som 
generellt sett tycks mindre bundna vid en (hotfull) invandrarkategori, har 
möjligen ett större spelutrymme och kan utforma olika anpassningsstra-
tegier som handlar om att byta namn och visa upp sig. Killarna, som inte 
talar om sådana strategier som tjejerna, vet möjligen med sig att de har 
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begränsade möjligheter att utmana kategoriseringen och inpassar sig istäl-
let genom att formulera strategier som handlar om eget företagande som 
reträtt eller autonomi bortom den del av arbetsmarknaden där de riskerar 
att diskrimineras. 

Fyra vänner – kategorier, positioner och olika 
uttolkade möjlighetsstrukturer  
Jag ägnar detta avsnitt åt en längre dialog som utspelar sig mellan de fyra 
SE-klasskompisarna och vännerna Serkan, Osman, Selma och Linda. Denna 
berättelse handlar, liksom övriga i detta kapitel, om hur diskriminering och 
invandrarskap både hanteras och påverkar de ungas möjlighetshorisonter 
och karriärskapande. Berättelsen fångar upp de teman som diskuterats 
tidigare och på så sätt speglar den och knyter samman många av de övriga 
ungdomarnas berättelser. Den sätter dessutom ytterligare fokus på kom-
plexiteten av tänkta positioner, kategorier och aktiva självpositioneringar 
inom möjlighetshorisonter. Samtalet utspelar sig under en gruppintervju. 
Vi har just talat om vad de fyra ska göra efter studentexamen och diskus-
sionen kommer in på hur de ser på arbetsmarknaden, givet att de talar om 
att utbilda sig vidare.  

Osman: Det är svårt för dom som har invandrarbakgrund. Men vid vissa 
tillfällen det är fel av cheferna som anställer, att dom inte kollar på kompe-
tensen. Det är fel att dom kollar på bakgrunden, på rasen.
Linda: Det vet jag ingenting om, jag vet bara att det är svårt, det är svårt 
för mej också som ungdom, fastän jag har svenskt namn så är det svårt 
för mej. 
Osman: Men dom har visat i ett test att en med invandrarbakgrund och 
en svensk som har lika många poäng i utbildning och är lika duktiga och 
kompetenta, 50/50, ändå så får svensken jobbet.
Linda: Men man ska inte prata så där heller, man ska gå från tillfälle till 
tillfälle.

Osmans förståelse av diskriminering känner vi igen också från de andra 
ungdomarnas berättelser: arbetsgivarna värderar etnisk bakgrund högre 
än kompetens. Linda, som har svensk bakgrund, poängterar en generell 
problematik som gäller för unga att få arbete. Osman lyfter då sina argu-
ment genom att refererar till studier som pekar på hur personer med svensk 
bakgrund lättare får arbete än de med utländsk bakgrund. Linda svarar 
att man måste gå från tillfälle till tillfälle. Denna korta dialog mellan de 
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två vännerna ringar in flera problematiker som delvis känns igen från de 
flesta av ungdomarnas berättelser om tolkningar och hanteringar av et-
niska kategoriseringar och hur de påverkar karriärskapet. I ovanstående och 
kommande fortsatta dialog mellan vännerna syns dilemman som ringar 
in vidare frågor om sociala kategoriers (ungdom kontra svensk/invandrare) 
inbördes betydelse relaterat till individuella positioneringar samt publika 
narrativ om diskriminering kontra egna erfarenheter. 
 Om vi återgår till vännernas diskussion så fortsätter den mellan Linda 
och Osman. De sätter fingret på olika förklaringar till varför vissa får arbete 
och andra inte: 

Linda: Jag kan tänka mig att det har med språket att göra. Som om nån 
kommer till en affär så skulle jag också hellre ta en svensk.
Osman: Men dom har ju ofta inte ens gjort nån intervju utan dom ser bara 
på pappret och på fotot och ’okey, han är mörk och han är vit’. 
Linda: Det kanske beror på vad det är för jobb. Men okey jag vet inte.
Osman: Man har inte ens en intervju och så väljer dom en svensk i alla 
fall.

Osman tycks genomskåda arbetsgivarna, vilket vi känner igen från andra 
berättelser av ungdomarna. Det sker sortering efter utseende, en beskrivning 
i termer av ”mörk/vit” som får oss att förstå att det handlar om drag som 
signalerar etnisk bakgrund. Selma, som själv har bosnisk bakgrund, lägger 
sig i diskussionen med att bekräfta vad Linda säger; det är irriterande om 
en person inte kan språket. 

Selma: Jag tycker att det är fel. Det finns en matbutik vid mig och när 
man går in och frågar om något så kan dom inte språket och då blir man 
irriterad att dom inte ens kan svenska. 
Linda: Det är samma sak som om jag skulle åka till Grekland, jag skulle 
inte få värsta jobbet, jag skulle få ett skitjobb på nåt turistställe, kanske inte 
ens det. För jag skulle inte kunna språket.

Men Selma fortsätter och i linje med Osman pekar hon på att det rimligen 
inte kan handla om språket: 

Selma: Men i Sverige är det så att invandrare läser sin utbildning här och 
en del dom går om hela sin utbildning i Sverige och ändå så får dom inte 
jobbet. Och då är frågan varför?
Linda: Men det är ju från person till person alltså.
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Catarina: Varför tror ni att det är så?
Serkan: För att dom kollar inte på kompetensen.
Catarina: Varför tror ni inte det?
Osman: För att dom tror ju ”en gång alltid dum”, om man inte kan svens-
ka.
Linda: Men det är ju ett tjänstefel. Man får inte göra så.
Osman: Ja, det är ju fel. Jag drar inte alla över en kant, men vissa.

Dialogen fångar ett tema som många av ungdomarna i studien förhåller 
sig till – diskriminering och dess logik eller icke-logik. Att inte uppmärk-
samma den kompetens som individen har samt fördomar som grundas på 
förmenta språkbrister är återkommande förklaringar som vi känner igen 
från många berättelser. 
 Aktuell forskning har visat att en intolerans till språklig brytning ofta 
ursäktar och gömmer en mer systematisk exkludering av personer med 
utländsk bakgrund (Sjögren m fl 1996, Kamali & Sawyer 2006, de los Reyes 
2001). Det är denna ursäkt som ungdomarna genomskådar. När språket får 
en symbolisk funktion och används i utövandet av symbolisk makt blir det 
ett effektivt verktyg för tillerkännande av sociala distinktioner och tillhö-
righet (Bourdieu 1991). Vissa typer av språkliga brytningar används som 
symboliska markörer för inkludering/exkludering i sociala sammanhang 
(Pavlenko & Blackledge 2004, jfr Hällgren m fl 2006, Sjögren m fl 1996). 
Som jag visat i tidigare avsnitt så tycks förståelsen och genomskådandet av 
diskrimineringens mekanismer i förlängningen bli viktig när den relateras 
till olika inkluderingsstrategier. 
 Selma tar vid där Osman slutade. I hennes försök att visa nyanser säger 
hon något som komplicerar diskussionen ytterligare - att invandrare kanske 
också hellre vill ha en svensk anställd:

Selma: Alltså det är sant, det är inget dåligt menat mot en svensk, men det 
är dåligt menat mot dom som gör så. Och det kan också finnas invandrare 
som hellre vill ha en svensk…
Linda: Eller tvärtom, att dom vill ha en invandrare…
Osman: Eehh, men väldigt sällan…
Linda: Men det finns, det finns… t ex att dom hellre vill anställa en kurd.
Selma: Men du snackar nu om kebabställen och ICA, jag snackar om större 
företag där du måste ha utbildning.
Linda: Ja, men vi snackar om jobb överhuvudtaget. 

När Linda svarar med att invandrare kanske hellre vill anställa invandrare 
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konkretiseras vilka arbeten de egentligen talar om. De arbeten Selma har 
i åtanke är kvalificerade arbeten, inte restauranger och matbutiker. Linda 
står fast vid att de talar om arbeten generellt, medan Selma tycks uttrycka 
en viss yrkeshierarki som får betydelse för var diskriminering sker. Berät-
telser om var utestängning förekommer har tidigare uppmärksammats i de 
övriga ungdomarnas berättelser och diskuterats under föregående avsnitt 
om diskrimineringens geografi och hierarki.
 Åter till diskussionen mellan ungdomarna. Serkan, som suttit ganska 
tyst, bryter in och instämmer med Osman och Selma. Han tycks motivera 
sitt påstående med egen erfarenhet av att söka arbete.  

Serkan: Jag tycker att det är svårare för invandrare att få jobb. I somras 
sökte jag mer än tio jobb och jag fick inte ens svar från dom.
Linda: Men jag sökte över 40 stycken och jag fick svar från två.
Serkan: Jag fick inte ens svar från nån.
Linda: Men du sökte bara tio.
Serkan: Men du fick jobbet också och jag fick inget.
Selma: Men det är svårt att få jobb också om man inte har nån utbild-
ning.
Linda: Ja, men man kan ju inte se det som om det beror på att man är 
invandrare...
Selma: Men jag tänker att dom invandrare som har så mycket utbildning, 
varför inte ge den personen en chans. Han kanske har mycket att ge. 

För att peka på invandrares svårigheter på arbetsmarknaden berättar Serkan 
om egna erfarenheter. Linda svarar med ett indirekt motargument där också 
hon tar fasta på egna erfarenheter, igen utifrån sin position som ung. För 
Linda blir andra sociala kategorier såsom svensk eller invandrare irrelevanta. 
Linda har också sökt flera arbeten utan resultat. Ovanstående och tidigare 
dialog antyder att hon uppfattar att hennes ansträngningar och också hennes 
relativt svaga position som ung på arbetsmarknaden i sammanhanget glöms 
bort. Serkan och Linda kommer i konflikt här. Det förefaller som om Linda 
menar att man inte kan tillskriva misslyckandet enbart på invandrarskapet 
och därmed är diskussionen tillbaka ungefär där den startade. 
 Selma bryter in i samtalet mellan Linda och Serkan och betonar igen 
att utan utbildning är det svårt att får arbete. Detta är de alla fyra sedan 
tidigare överens om. Det är också en inställning som går igen i de flesta 
teman som diskuterats genom kapitlen: ungdomarnas karriärberättelser 
om olika framtider präglas starkt av detta publika narrativ om utbildning, 
så gör också berättelser om föräldraaspirationer. Inställningen är att man 
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måste ha utbildning för att ha en chans på arbetsmarknaden. Är man out-
bildad får man nästintill ”skylla sig själv om man inte får jobb”. I berättelserna 
framgår det också att det är ännu viktigare att kunna hävda sig med formell 
utbildning om man är invandrare.  
 Selmas, Osmans och Serkans beskrivningar föranleder en fråga från 
min sida om hur det som de tidigare berättat om ”invandrarskapets effekter” 
kan påverka dem. Selma avbryter mig med ett rappt svar: 

Selma: jag tror på det mycket för att dom har gjort undersökningar. Så 
det är ju inte så att vi har fått det från ingenstans, utan undersökningar 
visar ju att det är så.

Från att egna erfarenheter har ifrågasatts tidigare i diskussionen återkommer 
Selma, i likhet med Osman, till att i bevisningen ta hjälp av undersökningar. 
Möjligen färgas denna bevisstrategi av min närvaro som forskare och som 
en av dem som både producerar och förlitar sig på undersökningar som 
sådana. Diskussionen svänger därefter, då Osman och Selma betonar ett 
förändrat och mer hoppfullt klimat: 

Osman: Men det kanske kommer att ändras, eller vara på god väg för att 
dom har ju anställt två invandrarpolitiker i stora partier.
Selma: Och i polisyrket, dom skriver ju, bara för att dom har anklagats för 
att vara diskriminerande, så skriver dom nu att dom vill ha annan etnisk 
bakgrund än svensk.
Linda: Men egentligen så är det ju också rasistiskt, att välja nån så, det 
är ju det.
Selma: Men det är ju för att dom har fullt av svenskar redan och dom tar 
ju inte in några invandrare.

Osman och Selma visar hur de diskriminerande strukturerna håller på 
att ändras nu. Linda ifrågasätter om detta är ett steg i rätt riktning. Med 
Lindas avslutande mening ställs återigen diskussionen på sin spets, när det 
kommer att handla om det dilemma som känns igen från många debatter 
om t ex positiv särbehandling. Diskussionen fortsätter och återigen syns 
att diskriminering kommer att handla om vissa yrken och inte andra. På 
det hela taget tecknar denna diskussion betydelsen av över/underordning 
med etnicitetens roll i underordningsprocessen, som ungdomar uppfattar 
som arbetsmarknadens övergripande profil (jfr Neergaard 2006a, b). 

Linda: Men kolla, om du skulle skriva att dom tar in helst svenskar, om det 
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är ett plus, då skulle alla invandrare tycka att det är rasistiskt.
Selma: Nää, inte om det var i ett kebabställe där det var fullt med araber.
Linda: Jo, men tänk dej om det skulle stå att det är ett plus om du är 
svensk...
Osman: Men vilket jobb pratar vi om?
Linda: Vi pratar om okey polis...
Osman: För det spelar stor roll vilket jobb det är..
Selma: Men du kan inte tänka dej att det bara är invandrare inom poli-
sen. 
Linda: Men ändå, jag säger bara hur folk skulle reagera, jag bryr mej inte 
om det. Jag skiter i allt sånt där.
Osman: Hittills har jag bara fått höra positiva saker om det. Men har du 
hört nån svensk säga att ’å, dom letar bara efter invandrare?’
Linda: Nää, för jag bryr mej inte.
Osman: Nää, dom klagar inte för att det finns bara invandrare där.

Diskussionen vännerna emellan blir ganska irriterad och uppenbart talar 
de från skilda positioner, vilket också innebär att de tvingas förhålla sig till 
olika aspekter i sitt karriärskap. Linda, Osman och Selma kan inte mötas 
i denna diskussion och Linda säger slutligen: 

Linda: Jag orkar inte ens bry mej och diskutera det här, jag tycker inte att 
det hör hit ändå. Jag tycker att det börjar att spåra ur.
Selma: Men det handlar ju om jobbmarknaden. Det påverkar ju på så 
sätt att det blir så att man börjar fundera på det, speciellt när man ser 
dom undersökningarna. Men jag tror inte att det är så på alla jobb, det 
beror på om du har hittat en hederlig människa, som sköter företaget. På 
stora företag, som på Fortum eller Ericsson, där är det många människor 
som ska gå med på att man anställer en människa, det är inte bara en 
och då kan man inte fuska med det där. 

Linda talar utifrån en position där hon inte upplever att hon behöver förhålla 
sig till dessa sorteringsmekanismer. I hennes karriärskap är etnisk diskri-
minering inte något som ”hör hit” och säger att hon ”skiter i” diskussioner 
som denna. Selma som, liksom Osman och Serkan, inte bara talar som 
ung utan också som förment invandrare, formulerar däremot en möjlig-
hetshorisont som färgas av diskriminering. Som vi har sett är inte Selma, 
Serkan och Osman ensamma, i de flesta av ungdomarnas berättelser blir 
det tydligt hur de förhåller sig till kategorierna invandrare/svenskar och 
vad detta innebär för deras karriärskap.
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”Du är din egen lyckas smed?” – publika narrativ  
om individualisering 
De fyra vännerna ger olika perspektiv på sina arbetsmarknadschanser. De 
talar utifrån olika erfarenheter och därigenom också utifrån skilda posi-
tioner. Linda talar utifrån en i relation till arbetsmarknaden privilegierad 
position som svensk, men också utifrån vad det innebär att vara ung på 
arbetsmarknaden. Linda markerar att alla har sina strider och betonar att 
hon som ung, trots svenskt namn, också har det svårt på arbetsmarknaden. 
Från hennes perspektiv uttrycker samtalet en generell ungdomsproblematik 
vad gäller arbetsmarknadsetableringar. 
 På en arbetsmarknad med höga kompetenskrav tillsammans med krav på 
arbetslivserfarenhet och utvecklade sociala nätverk blir unga ofta förlorare. 

”Ungdomsarbetsmarknaden” präglas också av osäkrare anställningsformer, 
med t ex praktik och projektanställningar (Arnell Gustavsson 2003). I tidi-
gare kapitel har livsfasen ungdom framställts som en tid där man förväntas 
göra val och med detta följer en rad dilemman. I föreliggande berättelser om 
arbetsmarknaden framträder också själva ungdomspositionen som en utsatt 
position på arbetsmarknaden. Etnicitetsproblematiken tycks förstärka denna 
utsatthet. Olika positioner vävs samman och beroende på sammanhang 
blir vissa viktigare än andra (Jenkins 2008a, Lange & Westin 1981, Olsson 
2000b).
 För Osman, Selma och Serkan tycks dock den etniska positionen bli 
överordnad när chanserna på arbetsmarknaden kommer på tal. Ungdo-
marnas olika positioner och dispositioner ger således olika perspektiv 
på arbetsmarknaden och detta påverkar deras vidare orienteringar och 
strategier. Linda talar inte bara från en position som etnisk svensk. Argu-
mentationsmässigt tycks hon också positionera sig inom en individuali-
seringsdiskurs som bland annat bygger på perspektivet att det är upp till 
varje enskild individ huruvida man är framgångsrik. Underförstått har 
alla ungefär samma förutsättningar. Ett sådant förhållningssätt ligger i 
linje med den individualiseringsnorm som präglar samhället och skolan 
(jfr Jonsson 1999, Dovemark 2004, Wyn & Dwyer 1999). Detta publika 
individualiseringsnarrativ fokuserar på individens valfrihet och valmöj-
ligheter, en diskursiv förståelse som osynliggör betydelsen av relationen 
mellan individuellt handlingsutrymme och de strukturella villkor som t 
ex etnisk diskriminering utgör. I detta sammanhang riskerar individens 
erfarenheter av diskriminering att underkännas (jfr Furlong & Cartmel 
1997). Vi känner igen från kapitel fyra hur denna individualiseringsnorm 
med fokus på valfrihet och egenansvar införlivas i ungdomarnas berättel-
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ser när de talar om olika karriärval. I sådana berättelser som handlar om 
val och ansvar positionerar ungdomarna sig som aktiva väljande subjekt. 
Som berättelserna i föreliggande kapitel tydligt visar frångår ungdomar-
na detta publika individualiseringsnarrativ när berättelsens fokus istället 
läggs på arbetsmarknadschanser. När ungdomarna berättar om hur de 
uppfattar att deras handlingsutrymme blir kringskuret av etnisk diskri-
minering blir det tydligt att de menar att alla inte har samma möjligheter 
och inte är fria att välja i sitt karriärskap.
  Lindas uttalanden i diskussionen kan tolkas som ett icke-erkännande – 
baserat på ovilja, okunskap eller brist på egna erfarenheter – att se det som 
hennes vänner talar om som diskriminering. Ett sådant icke-erkännande blir 
i förlängningen en form av färgblindhet (Bonilla-Silva 2003, Frankenberg 
1993) som tycks legitimeras av publika narrativ om likvärdighet. Möjligen är 
det ett sådant icke-erkännande av personliga erfarenheter och individuella 
narrativ som gör att många av ungdomarna bygger upp sina berättelser ofta 
med hänvisning till publika källor. Sådana källor omfattar t ex offentliga 
debatter, undersökningar och forskningsrapporter som ungdomarna har 
läst om och vilka verifierar förekomsten av diskriminering. I följande avsnitt 
diskuteras detta närmare som ”publika narrativ om diskriminering”. 

Publika narrativ om invandrares underordning kontra 
egna erfarenheter av diskriminering
Ungdomarnas berättelser om arbetsmarknaden har många inbördes lik-
heter. De ger samstämmigt uttryck för en övertygelse om att invandrar-
skap ger negativa effekter för chanserna på arbetsmarknaden. De berättar 
också om erfarenheter av och uppfattningar om etnisk diskriminering på 
arbetsmarknaden. Forskning har visat på skillnader i arbetsmarknadseta-
bleringar mellan personer med svensk respektive utländsk bakgrund som 
inte kan förklaras på annat sätt än med etnisk diskriminering (Arai m fl 
2000, de los Reyes & Wingborg 2002, Ekberg 1997, Neergaard 2006, Sawyer 
& Kamali 2006, Vilhelmsson 2002). Mitt syfte i föreliggande kapitel är 
emellertid inte att visa på eller argumentera för huruvida diskriminering 
på arbetsmarknaden förekommer eller inte. Att diskriminering förekom-
mer har påvisats i en rad studier och även om det inte betyder att samtliga 
ungdomar i just detta empiriska fall råkar ut för diskriminering så är det 
uppenbarligen en påtaglig ingrediens i deras tillvaro. Många unga med 
utländsk bakgrund uppfattar också att de måste kämpa dubbelt så hårt 
och det på grund av etnisk diskriminering är svårt att få ett arbete som 
motsvarar deras kompetens (Bunar 2007, 2009, de los Reyes & Wingborg 
2002, Hällgren 2005, Integrationsverket 2004, Knocke & Hertzberg 2000, 
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Motsieloa 2003, Räthzel 2006, Sternudd 2003, Ålund 1997). Min ambition 
här är att visa på hur strukturella möjligheter och begränsningar (dit et-
nisk diskriminering räknas) tolkas och upplevs av ungdomarna och hur de 
hanterar detta i sitt karriärskapande. 
 Det är tydligt från min studie att ungdomarna själva är medvetna om att 
de (riskerar att) diskrimineras. Men det förefaller också som om forskningen 
inte bara synliggör förekomsten av etnisk diskriminering utan också är en 
del av medvetandegörandet bland dem som riskerar att utsättas för den. I 
föreliggande studie visar berättelserna hur ungdomarna talar om invand-
rarskap och underordning kopplat till egna erfarenheter och föräldrarnas 
erfarenheter. Ungdomarna förhåller sig även till de problembeskrivningar 
som förmedlas i media och i olika undersökningar på området. I dialogen 
i tidigare avsnitt syns hur Linda och Serkan hämtar argument främst från 
egna erfarenheter medan Osman och Selma främst talar om ”undersökningar” 
för att belägga sina ståndpunkter. Flera av ungdomarna argumenterar för 
sin bild av en diskriminerande arbetsmarknad med hjälp av undersökningar 
som pekar på diskriminering. På detta sätt tycks de också försöka att stärka 
trovärdigheten i sina egna erfarenheter av diskriminering. Undersökningar 
om etnisk diskriminering bildar tillsammans med andra offentliga röster en 
form av ”publika narrativ om diskriminering” som återspeglas i individuella 
berättelser. 
 Frågan om etnisk diskriminering har fått ett stort samhälleligt utrymme 
och gehör. Man kan säga att den legitimitet och validitet som frågan fått 
också skapar ett publikt narrativ som man kan anknyta individuella be-
rättelser och erfarenheter mot. Ett sådant publikt narrativ kan därmed 
också fungera som en gemensam referensram. Detta syns i dialogen mellan 
Linda, Selma, Osman och Serkan. Det sätt två av dem refererar till under-
sökningar utan att presentera så mycket mer information om dessa, tyder 
på att situationen definierats på så sätt att alla deltagare antas förstå vad 
som åsyftas. I denna definition av situationen (Goffman 1974) som präglar 
samtalet är också min position och relation till ungdomarna intolkad och 
inplacerad. Jag har fått en relation till ungdomarna under den tid jag varit 
delaktig i deras skolvardag. Detta påverkar antagligen klimatet i samtalen 
på ett tillåtande sätt. Samtidigt är jag utanförstående i min position som 
forskare men också svensk i de samtal som så tydligt ringar in skiljelinjer 
mellan positioner som baseras på etnisk bakgrund. Man anpassar oftast 
sina berättelser och de sätt varpå man gör sig förstådd till sin publik. Det 
innebär i detta fall att min position rimligen påverkar de sätt som ungdo-
marna berättar om sina erfarenheter och med vilka referenser de bygger upp 
sin bild av arbetsmarknaden. Kanske antar ungdomarna att gångbarheten 
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i sådana undersökningsreferenser blir extra stark. 
 Ungdomarna beskriver likartade uppfattningar och erfarenheter av 
diskriminering och de tecknar liknande bilder av arbetsmarknaden. Det 
blir samtidigt tydligt hur de tycks ha ”tillägnat sig ett likartat sätt att ge-
stalta sina upplevelser i kollektivt igenkännbara former.” (Ehn 1992:215f). I 
ungdomarnas fall är det rimligt att anta att erfarenheter av diskriminering 
kläs i liknande språkdräkt för att kunna bli förmedlade och tagna för tro-
värdiga. Forskning visar hur erfarenheter av diskriminering ofta är svåra 
att sätta fingret på, ringa in och förmedla för individen. Detta samtidigt 
som individen i sådana försök riskerar att bli förlöjligad eller blir betraktad 
som överkänslig eller inkapabel att göra en riktig bedömning av situationen 
(Essed 2005, de los Reyes 2005). Givet detta kan man förstå hur svårbeskriv-
liga, subtila och upprepade erfarenheter av diskriminering kan komma att 
kläs med referenser till undersökningar och rapporter och ta sig formen av 
publika narrativ om diskriminering för att bli uppmärksammade. 
 Det finns samtidigt en dubbelhet i hur sådana publika narrativ om 
etnisk diskriminering kan komma att användas. Selmas två uttalanden 
kan illustrera detta. Vi återvänder därför kort till dem. När Selma talar om 
diskriminering så säger hon bland annat att ” jag tror på det mycket för att dom 
har gjort undersökningar. Så det är ju inte så att vi har fått det från ingenstans, 
utan undersökningar visar ju att det är så.” Här talar hon om undersökning-
arna som ett sätt att verifiera den bild hon målar upp i sina argument och 
kanske också bekräfta de egna erfarenheterna med. En stund senare i sam-
talet säger Selma att: ”Det påverkar ju på så sätt att det blir så att man börjar 
fundera på det speciellt när man ser dom undersökningarna.” Farhågor om att 
hon kan drabbas av diskriminering väcks av undersökningarna som pekar 
på förekomsten av diskriminering. Dubbelheten ligger just i detta hur de 
publika narrativen om etnisk diskriminering kan komma att användas och 
få effekter på ungas möjlighetshorisonter. 
 Det är givetvis positivt att frågan om diskriminering har kommit upp 
i den samhälleliga debatten och att förekomsten av etnisk diskriminering 
uppmärksamma, erkänns och motarbetas. Häri ligger också att detta publika 
narrativ kan stärka validiteten i individuella erfarenheter och ge röst till dessa 
som annars skulle riskera att få sina argument underkända och sin position 
osynliggjord. Samtidigt tycks inte bara förekomsten av etnisk diskriminering, 
utan även existensen av publika narrativ om etnisk diskriminering, komma 
att begränsa ungdomars möjlighetshorisonter för karriärskap. Selma tycks 
mena att dessa undersökningar är en av anledningarna till att hon börjar 
fundera på om hon kan drabbas av diskriminering. Undersökningarna i sig, 
och den begränsade möjlighetsstruktur de beskriver, gör på så sätt något 
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med individuella möjlighetshorisonter. Det blir med andra ord tydligt hur 
insikten om diskriminering gör något med de ungas möjlighetshorisonter. 
Hypotetiskt sett kan givetvis även föreliggande studie bidra till det publika 
narrativ om diskriminering som gör avtryck i ungdomarnas personliga 
berättelser och uppfattningar om handlingsutrymme. I en förhoppning att 
detta ska vara ett positivt bidrag till förståelsen av hur personliga och publika 
narrativ konstituerar varandra har jag försökt att lyfta fram och synliggöra 
ungdomarna som självreflekterande individer och att synliggöra alternativa 
personliga narrativ. Givet egna tolkningar av strukturella begränsningar 
formulerar individerna strategier som vidgar handlingsutrymmet och som 
strävar efter att ta kontroll över den egna livssituationen.  

Sammanfattande reflektioner  
– pragmatiskt rationella val och utvärderade 
möjlighetsstrukturer
Ungdomarna förhåller sig i regel till kategorin ”invandrare” och till vad en 
sådan kategorisering innebär på arbetsmarknaden och för deras framtida 
karriärer. Enbart det faktum att ungdomarna förväntar sig en diskrimine-
rande struktur påverkar givetvis hur de ser på sin framtid och sina möjligheter 
men också hur de orienterar sig i samhället och vilka strategier de använder 
sig av i sina karriärval (jfr Motsieloa 2003). Många av ungdomarna tycks 
vara ytterst medvetna om vilken position de tilldelats på arbetsmarknaden 
och vilka gränser som är svåra att överträda. Samtidigt är det för vissa 
ungdomar just dessa gränser som blir än viktigare att ta sig över för att visa 
att man lyckats. Vi har sett hur uppfattningen om diskriminering tycks 
färga ungdomarnas möjlighetshorisonter. Främst gäller detta de ungdomar 
som inte tycker att det lönar sig att satsa på utbildning eftersom de ändå 
inte har sett någon som lyckats. Det är också de som tycks orientera sig 
mot eget företag och ser detta som ett reservalternativ beroende på deras 
bedömning av arbetsmarknadsbegränsningar. Som jag tidigare påpekat är 
dessa ungdomar i minoritet och fler ungdomar berättar om revansch – att 
det i ljuset av diskriminering blir än viktigare att lyckas. Och som redan 
påpekats kan denna uppfattning på så sätt verka som en aktiv drivkraft i 
karriärskapet. 
 Erfarenheter och uppfattningar om exkludering och underordning 
påverkar således ungdomarnas strategier, orienteringar och aspirationer i 
karriärskapet. På vägen genom utbildningssystemet och i kontakter med 
arbetsmarknaden både tolkar och medvetandegörs ungdomar om vilken 
typ av arbeten som är tillgängliga, deras antagna och förväntade kvalifika-



– 204 –

kapitel 6 – invandrarskap, underordning och inkluderingsstrategier på arbetsmarknaden

tioner och på vilken nivå i arbetsmarknaden de antas träda in i (jfr Bynner, 
Chrisholm & Furlong 1997). Det innebär att strategier och aspirationer måste 
ses i relation till ungdomarnas uppfattning om vad som är möjligt och vilka 
sociala gränser som finns. I ungdomarnas berättelser syns hur de i relation 
till sina framtida karriärmål bedömer vad invandrarskapet som kategori 
innebär för deras chanser på arbetsmarknaden och karriärskapet överlag. 
Ungdomarna formulerar inkluderingsstrategier utifrån deras tolkningar 
av möjlighetsstrukturen. På så sätt blir strategierna pragmatiskt rationella 
inom ungdomarnas möjlighetshorisonter (jfr Hodkinson & Sparkes 1997, 
Emirbayer & Mische 1998). Samtidigt som dessa inkluderingsstrategier vi-
sar hur ett tillskrivet invandrarskap inverkar på de ungas karriärskap så 
synliggör de även hur ungdomarna hanterar situationer i ljuset av bredare 
framtidsmål. De formulerade inkluderingsstrategierna måste ses i perspektiv 
av socialt aktörskap. 
 ”Utvärderingen” av möjligheter i karriärskapet – huruvida projekt/mål 
upplevs som realistiska eller vilka hinder man måste hantera – influeras inte 
bara av individuella överväganden utan även av diskursiva ramar i offent-
liga rum (Emirbayer & Mische 1998:998). Detta blir tydligt i tidigare analys 
där jag pekat på publika narrativs inflytande på individuella formuleringar 
och överväganden – t ex i berättelserna om chanser på arbetsmarknaden. I 
det ”utvärderande talet” om chanser och hinder på arbetsmarknaden väver 
de unga in egna erfarenheter av arbetsmarknaden, som de fått genom t 
ex APU och extraarbete. Samtidigt har de som unga relativt begränsade 
erfarenheter och kunskaper om arbetsmarknaden. I sina överväganden och 
formulering av möjlighetshorisonter knyter ungdomarna därför an till både 
egna och föräldrarnas erfarenheter av underordning jämte slutsatser som 
de dragit baserat på publika narrativ om diskriminering. På detta sätt fogas 
publika narrativ om diskriminering in i ungdomarnas utvärderingar och 
möjlighetshorisonter.
 Diskussionen i detta kapitel kan summeras på följande sätt: ungdomarnas 
individuella strategier och orienteringar i karriärskapet måste ses i relation 
till deras medvetenhet om de möjligheter som de upplever vara tillgäng-
liga. Uppfattningen om vad ett tillskrivet invandrarskap betyder gör stora 
avtryck i detta. På en individuell nivå tycks olika former av förhandlingar 
pågå – hur man antar att man ska agera utifrån sin (tillskrivna) position. 
Detta skapar en individuell erfarenhetsbaserad rationalitet, pragmatiskt 
rationella val och strategier. Vi har sett hur ungdomarna uppfattar externa 
kategoriseringar på arbetsmarknaden som kan komma att påverka deras 
handlingsutrymme. 
 I följande två kapitel riktar vi blicken mot skolan. Även här ligger fo-
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kus på karriärorienteringar samt identifikationer och kategoriseringar 
med betydelse för karriärskapet. Det blir med hänsyn till vad som tidigare 
framkommit om t ex utbildningens betydelse i karriärskapet intressant att 
betrakta ungdomarnas berättelser om vägledning från skolaktörer. Dessutom 
behöver vi förstå hur invandrarskapet hanteras i skolan, i klassrummet och 
utanför.
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kapitel 7

Berättelser om skolans  
karriärvägledning 

Betraktade som sociala rum för karriärskapande är skolan och arbetsmarkna-
den ömsesidigt beroende av varandra. I skolan kommer samhälleliga frågor 
och maktrelationer till uttryck. Skolan socialiserar genom att ge kunskaper, 
sociala färdigheter och samhälleliga värderingar. Den har också till uppgift 
att fostra elever till ansvarskännande medborgare som aktivt deltar i och 
utvecklar yrkes- och samhällslivet (Lpf 94). I skolans ansvar ligger att lotsa 
individer till olika positioner i samhället och på arbetsmarknaden. Lärare 
och andra skolaktörer ska ”informera och vägleda eleverna inför deras val 
av kurser, fortsatt utbildning och yrkesverksamhet och därvid motverka 
sådana begränsningar i valet som grundar sig på kön och på social eller 
kulturell bakgrund.” (Lpf 94:15). Detta kapitel visar hur denna vägledning 
går till i ungdomarnas berättelser om sitt karriärskap. 
 Som bakgrund till detta kapitel ligger de ungas berättelser om önskade 
framtider och borde-framtider som diskuterades i kapitel fyra. I dessa berät-
telser framkom att de flesta ungdomarna ser någon form av vidareutbildning 
framför sig. Vad som är slående är hur samtliga, oberoende av sina fram-
tidsformuleringar, uttrycker en stark medvetenhet om vikten av utbildning. 
Jag relaterade denna hållning till publika narrativ om utbildning. Högre 
utbildning framställs som en ideal borde-framtid. Denna tycks fungera 
som en normativ fond som ungdomarna förhåller sig till, oavsett i vilken 
utsträckning den relaterar till deras sannolika och önskade framtider. Vad 
som blir relevant i anknytning till föreliggande kapitel är berättelsernas 
frånvaro av skolaktörer i de delar när ungdomarna berör denna ”borde-
framtid”.
 Ungdomarna talar alla om att de vet med sig att man ska/bör utbilda sig, 
ibland hänvisas till att man läst om detta alternativt att föräldrarna önskar 
det. Många av dessa ungdomar ”bara vet att man borde utbilda sig”. Det 
anmärkningsvärda i sammanhanget är således att ingen av ungdomarna i 
dessa berättelser framhåller att det är lärarna som förmedlat denna borde-
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framtid. Man kan förvisso tänka sig att detta publika narrativ om utbild-
ning så att säga har sipprat ned till ungdomarna genom den institutionella 
skolpraktik och samhällsutveckling som de är en del av och därigenom 

”obemärkt” färgat deras inställningar. En sådan influens kan då bli svår att 
sätta fingret på och göra att avsändaren för denna vägledning är osynlig. Med 
detta dominerande publika narrativ om utbildning i bakgrunden intresserar 
jag mig i föreliggande kapitel för huruvida ungdomarna uppfattar att de får 
mer direkt vägledning av lärare och studie- och yrkesvägledare.48 En viktig 
inledande fråga i föreliggande kapitel gäller därmed följande: hur uppfattar 
ungdomarna att skolaktörers vägledning spelar in i deras uppfattningar 
om val av utbildning och arbete samt i deras uppfattningar om önskvärda 
alternativt tillgängliga positioner på arbetsmarknaden? Tyngdpunkten lig-
ger på ungdomarnas tolkningar av skolans praktik och fokus riktas mot 
hur skolaktörer uppträder, tolkas och tillskrivs betydelse som vägledande 
aktörer i ungdomarnas karriärberättelser.
 Bourdieus och Passerons (1990) utbildningssociologi med fokus på sko-
lans reproduktionsmekanismer bildar i detta kapitel en viktig tankeram för 
att förstå hur val inte oproblematiserat kan ses som individuella/subjektiva 
överväganden. Individuella val är färgade av institutionella maktförhål-
landen. Manipulation av aspirationer är, menar Bourdieu (1997:162f), en 
av skolans fundamentala effekter. Skolan som institutionell praktik lär 
inte bara ut kunskaper och tillerkänner titlar och rättigheter. Skolan griper 
även in i elevernas karriärskapande genom att den förmedlar värderingar, 
aspirationer, anspråk och normer om önskvärda och tillgängliga positioner. 
En rad svenska forskare har med liknande tankegång riktat uppmärksamhet 
på sambandet mellan karriärers utveckling hos elever och institutionella 
strukturer inom skolväsendet. Samspelet handlar om att institutionerna 
skapar karriärer och karriärerna bidrar till att upprätthålla institutionerna 
(Lindblad 1994:176). I linje med Bourdieu påpekar Lindblad (1994:189) att 
skolan inte bara är ett instrument för utbildningspolitiska ambitioner och 
kunskapsförmedling, utan att skolan kanske framförallt är ”arenor där kul-
turer utvecklas och där strävanden förhindras eller utvecklas”. 
 Elevers karriärstrategier och perspektiv på individuell framtid hänger 
på samma sätt samman med de krav som skolan ställer på dem. Skillna-
der i skolors kontext påverkar elevernas uppfattning om sig själva och sina 
möjligheter att påverka sin situation (Lindblad 1994). Den lokala skolans 

”sammansättnings-, selektions-, omgivnings- och institutionella effekter” 

48 Studie- och yrkesvägledare förkortas i föreliggande text fortsättningsvis till syo som också är den benämning  
 som ungdomarna själva använder. Den korrekta förkortningen är emellertid syv. Syo är den tidigare förkort- 
 ningen av ”studie- och yrkesorientering”. 
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inverkar också delvis på elevers val och strategier (Erikson 1994:216, jfr Bu-
nar 2007, 2009, Dryler 2001, Sandell 2007). Som del av skolans praktik blir 
lärare och annan skolpersonal viktiga institutionella aktörer. Dessa aktö-
rers ageranden, förhållningssätt, attityder och mer eller mindre outtalade 
förväntningar påverkar elevernas skolprestationer, självbilder, framtidstro 
och uppfattningar om sina möjligheter och begränsningar i karriärskapet 
(Lindblad 1994, jfr Ahlgren 1999, Dresch & Lovén 2009, Lovén 2000, Run-
fors 2003, Skolverket 2004b).

Ungdomarnas berättelser om lärarråd

Catarina: Varför valde du just samhällsekonomiska programmet?
Aysa: Det du! Alltså jag vet inte. Men ekonomi, det lät så bra, så stort, wow! 
Men jag tänkte välja natur också, jag ville bli läkare. Jag har alltid velat bli 
läkare men man måste ha toppenbetyg och jag blev skoltrött i nian. Men 
jag hade okey betyg. Man har ju hört att man måste ha toppenbetyg och 
allt, så då tänkte jag att det var inget för mig för jag har blivit skoltrött. 
I nian skolkade jag men jag var på proven och pluggade hemma. Så jag 
sökte aldrig natur. Men jag tänkte så att jag vill ha nåt efter gymnasiet, 
jag ville bara jobba. Och man frågade ju syo vad det innebär med den här 
utbildningen, men dom säger ju ingenting. Man ska själv söka. Så det 
var antingen handel eller ekonomi. Man frågar syo ’ska jag välja det eller 
det?’ och hon säger ’välj själv’, ’ok, men om jag väljer det här vad kan jag 
få för yrken’ och då säger dom att man får gå och söka på det själv. Man 
fick aldrig något ordentligt svar. Jag har aldrig fått hjälp. Syo sa till oss 
och skrev på tavlan ’om ni väljer ekonomi så finns det 12 inriktningar som 
man kan jobba med’ eller så var det handel… jag tror jag valde fel… men 
man kan plugga vidare i varje fall.
Catarina: Varför ville du välja handel?
Aysa: Just då tänkte jag bara att jag kan jobba på nån butik, nåt litet. Men 
nu tänker man på framtiden och det där är ingenting.
Catarina: Men hur kom du ändå att välja det här?
Aysa: Det var det hon skrev på tavlan, men jag kanske missuppfattade det 
också. Jag frågade vad som var bättre, samhälle eller handel och då sa dom 
att samhälle var bättre. Nej, så här sa dom ’när man läser handel så är man 
färdigutbildad, eller då får man jobb, men om du läser samhälleekonomi 
då ska man plugga vidare men minst i 2 år’. Och jag ville inte plugga så 
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länge efter gymnasiet. Och handel är bara kassaarbete. Men jag vill inte 
plugga så länge nu efteråt, två år låter bra.

I dialogen ovan drar sig Aysa till minnes att hon uppfattade vägledningen 
inför gymnasievalet som bristfällig och att hon blev hänvisad till att själv 
välja och orientera sig i utbildningsutbudet. Hon berättar att hon var nära 
att välja handels- och administrationsprogrammet men när hon idag riktar 
blicken mot framtiden är hon glad att hon inte gjorde det. Nu står Aysa inför 
ett vägskäl igen – studentexamen och vad hon ska välja efter den. Hon vill 
nog studera men inte mer än två år. Antagligen kommer hon att arbeta ett 
tag efter examen, för att därefter bestämma sig. Att utbilda sig till frisörska 
och ha egen salong låter lockande men samtidigt vill hon också studera på 
universitet. Ännu vet Aysa inte vilken utbildning som kan bli aktuell men 
berättar att hennes mor tycker att hon ska ”ta något med ekonomi”. I dessa 
val inför framtiden säger Aysa återigen, på liknande sätt som vid gymnasie-
valet, att hon inte upplever att hon fått någon vägledning från skolan: 

Lärarna säger ingenting. Det är bara att gå till klassen och sen plugga och 
sen gå ut. /…/ det skulle kännas bra, roligt om dom kom med råd, för då 
blir man typ ’’ahh, varför inte!’. För dom vet ju hur det ligger till och vad 
som kanske skulle passa dig.  

När jag frågar Aysa om hennes kontakt med studie- och yrkesvägledaren 
svarar hon:

Hon är ganska trevlig, hon kan man gå till, hon ger en papper och visar på 
hemsidor. Och så kan man prata med henne om plugget, om man har nåt 
problem här om man vill ta bort nåt ämne så tar hon bort det”. 

Utifrån Aysas beskrivning verkar det dock som om syon främst hjälper till att 
hantera val inom utbildningen och, som Aysa säger i ett annat sammanhang, 
inte vägleder så mycket mot framtida val. Aysas berättelse ramar in flera 
av ungdomarnas uppfattningar om vägledning från lärare och syo; bland 
annat en frånvaro av stöd, information och engagemang. Dessa berättelser 
möter vi i föreliggande och nästkommande avsnitt. På en punkt skiljer sig 
dock Aysas berättelse från de andra ungdomarnas; Aysa är den enda av dem 
som självmant talar om lärarnas och syos inblandning i hennes val. Vad 
som är tydligt i intervjuerna är att ingen av de andra ungdomarna spontant 
och självmant berättar om lärarnas eller syons betydelse för deras olika 
karriärval – t ex i diskussioner om råd och stöd som förmedlas. 
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 Berättelser där lärare och skolpersonal figurerar på något sätt har lyst 
med sin frånvaro i ungdomarnas vidare berättelser om karriärskapet. Jag 
har därför rest frågan direkt i intervjuerna för att se om avsaknaden i be-
rättelserna kan bero på en ”frånvaro” av lärare och syo i ungdomarnas kar-
riärskapande eller om ungdomarna helt enkelt bara inte kommit på att 
diskutera temat. Frågan som jag rest har formulerats som: om och i så fall 
vad lärarna säger om arbete, arbetsmarknaden och utbildning samt om 
eleverna upplever vägledning och stöd. Inte heller har ungdomarna påtalat 
syons roll. Jag har därför frågat även om detta: Vad gör syo? Har man fått 
information och vägledning av syo och har man uppsökt denne? 
 På sådana frågor som handlar om lärares vägledning blir frånvaron 
av vägledande möten påtaglig. Amina i SE-klassen säger om lärararnas 
vägledning att: 

Det är bara det som står i boken. Det är inte råd om vad som händer om 
man väljer vissa program eller så. /…/ Men det skulle vara bra om man 
fick såna råd, av en person som har gjort kanske det som vi gärna skulle 
vilja hålla på med. Typ vår svenskalärare jag tror att hon har nåt eget på 
sidan om och jag skulle gärna vilja lyssna på henne. Lyssna på henne hur 
hon gjorde för att komma dit.

Amina säger att hon inte får några råd av lärarna. Däremot har hon listat 
ut att hennes svenskalärare möjligen har ett eget företag. Detta intresserar 
henne då hon efter ekonomistudier på universitetet kan tänka sig att starta 
eget företag. Aminas klasskompis Afir ger en liknande framställning av 
lärarnas vägledning: 

Dom säger ingenting, dom kommer typ men… dom tar upp det dom måste 
på lektionen, dom tror att vi lär oss… och så tar lektionen slut… och det 
är slut… det är inte så att dom sitter och snackar typ ’det här är bra om 
ni vill bli det här’. Det gör dom inte… Per, vår klassföreståndare säger hur 
det är på högskolan, att man jobbar mycket självständigt. Men han säger 
inte så mycket mer. Det är det som är dåligt med lärarna, att dom inte 
informerar… 

Dessa och andra berättelser framställer lärarna som passiva och frånvarande 
vad gäller vägledning. Liksom Afir och Amina planerar många av ungdo-
marna i SE-klassen att studera vidare. Många har utbildningsalternativen 
klara för sig men uttrycker ändå att de önskar stöd. Flera av dem har också 
föräldrar med högre utbildning men uppger att föräldrarna inte utbildat sig 
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i Sverige. Detta kan möjligen göra att familjens kulturella kapital har ett 
förhållandevis lågt värde betraktat i termer av informationskapital i relation 
till det svenska utbildningssystemet. Detta ställer krav på att vägledningen 
från skolan fungerar.    
 På frågan om lärarråd eller vilka eventuella bilder lärare ger om framtida 
utbildnings- och yrkesalternativ så hörs liknande uppfattningar från HA-
ungdomarna som från SE-ungdomarna. Nizrin i HA-klassen uppfattar att 
de flesta lärarna inte bryr sig om eleverna: 

Det är bara Karin som ger råd. Ingen annan. Typ att det fanns nån högskola 
och sen att man kan bli marknadsförare, hon snackar om såna grejer. Men 
jag har aldrig hört det av Lisa eller Britta. Jag säger ju det, vissa lärare som 
har redan utbildat sig, garanterat sitt liv och sin framtid, dom bryr sig inte 
totalt. Dom kanske till och med spolar eleven. Dom bryr sig inte om eleven. 
Dom säger bara ’ jag går dit och gör min uppgift och tjänar mina pengar. 
Sen bryr jag mig inte om eleven fattar eller inte’. Vissa lärare tänker så.

Rösterna från ungdomarna i HA-klassen är samstämmiga; lärarna ger inga 
råd och säger inte något om framtida valmöjligheter. I de enstaka fall lärarna 
pekar i någon riktning så är det mot handel och butik. Asad sammanfat-
tar en diskussion med ”Dom säger mest att man kan hamna på olika butiker”.  
Jag frågar Ali om han får vägledande information av lärarna:

Ali: Nää, jag har inte sett att dom frågar oss om vad vi ska göra. Ibland 
är det Harry som frågar oss när han pratar betyg och så. Då frågar han 
vad vi ska göra efter skolan, men annars inte så mycket. Annars får man 
gå till, vad heter hon syo…
Catarina: Men kommer lärarna med några råd, vad som kan vara bra 
och så…
Ali: Nä. Om man vill plugga vidare till komvux eller så, då kan dom ge 
en lite information. Då kan man passa på att fråga läraren om man vill 
plugga vidare på komvux, fråga om vad som förväntas av en och så. 
Catarina: Men dom ger inga bilder av arbete i framtiden?
Ali: Jo, Karin, hon är mycket inne i det, hon brukar prata om det, hon vet 
hur det funkar i vanlig butik. Hon kan det. 

Sådana råd om butiksarbete är emellertid inte de mest relevanta för Ali. Han 
tror inte att han kommer att studera vidare just nu, kanske i framtiden men 
då inte i Sverige. Däremot vet han att han inte vill arbeta i butik. När jag 
talar med Alis klasskamrater Tahir och Omed så uttrycker de sig i liknande 
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ordalag. De säger också att de är besvikna på att programmet bara handlar 
om handel och service och inte om administration som programmet faktiskt 
heter. De menar att denna profilering påverkar vad lärarna säger till dem 
om deras framtida arbetsmarknad: 

Omed: ’Det här är som Handels är, det här är handels’, säger dom. För 
andra elever som har redan gått ut, dom har läst olika kurser än vad vi 
har gjort, vi har inte läst alls likadant.
Catarina: Nää, visst har dom gjort om programmet nu, förut var det mer 
kurser och…
Tahir: Vi, vi, ärligt talat, jag valde för att det skulle vara som det dom andra 
gick på. Jag, jag tog Handel och Administration och sen, du vet, när man 
kommer hit och går, dom bara ’Det här är Handel och Service’. Du vet...

Gabriella delar killarnas syn på programmets inriktning och hur lärarna 
framhåller det. I vår diskussion tar jag upp ett tillfälle då en lärare kom med 
information om en utbildning. Gabriella menar att det var ”jättebra” men 
att det aldrig tidigare hänt att de fått sådana råd därför att lärarna ”är så 
inställda på att handels bara är butik”. Enstaka lärare kan prata om framtida 
yrken och utbildning men detta hör till ovanligheten:

Gabriella: Nää, jag har aldrig hört nån komma med råd om utbildning, det här 
var första gången som hon typ skrev upp en adress till den skolan och sa att det kan 
vara bra. Men när vi pratar personligen så säger hon att jag är glad och trevlig 
så att jag skulle passa som säljare, en säljartyp. 

Gabriella själv vill dock inte bli säljare utan funderar just nu främst på att 
läsa till tandsköterska. Hennes mor och syster har uppmanat henne att 
studera vidare. Det blir således en tydlig diskrepans mellan hennes aspira-
tioner och de råd som hon uppfattar att lärarna ger henne. 
 Några av tjejerna i de två klasserna har dock vissa positiva erfarenheter 
av lärarstöd. Liksom de övriga ungdomarna säger de visserligen att lärarna 
inte ger någon vägledning i klassen generellt. Däremot har de fått individuella 
råd och de har också en mer positiv uppfattning om lärarna. Dessa tjejer 
tycks säkra i sina karriärberättelser och förefaller prestera bra i skolan.

Sevin: Dom lärare jag har haft, det är dom bästa lärarna som nånsin finns, 
som Eva och Irene. Dom kan sitta och säga vad som är bra inför framtiden, 
du bör kunna det här och det här. Dom hjälper alltid på traven.
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Sevin har formulerat en tydlig framtidsplan som omfattar vidare studier 
till civilekonom. Som hon själv säger ”Jag har vetat sen sju år att jag vill bli 
revisor”. Hon är av uppfattningen att hon har sin egen målmedvetenhet att 
tacka för denna klara framtidsplan, det är hon själv som har kämpat hårt 
för att ta sig någonstans. Med en sådan tydlig väg framför sig upplever hon 
samtidigt att hennes två ämneslärare kommer med viktiga råd. Mariam i 
HA-klassen talar också positivt om lärarstödet. Hon beskriver hur lärarna 

”vill att man ska hitta nåt som passar en, sig själv” och att de betonar att man 
ska trivas med det man gör. Mariam berättar att lärarna uppmanar eleverna 
att arbeta hårt under gymnasietiden så att de sen vet vad de vill och också 
kan uppnå det. Hon fortsätter med att berätta hur det var tidigare:

Mariam: Vi hade mycket större klass i ettan och då var det rörigt och alldeles 
för flamsigt och då sa lärarna att vi skiter i ert liv, rent ut sagt, vi är här för 
eran skull och när ni ska fortsätta sen, ni kommer att ångra er i framtiden 
och…’ Ibland sitter man kvar efter lektionen med Britta till exempel och då 
kan hon prata om framtid...
Catarina: Vad då?
Mariam: Men hon lyssnar lite på oss, vad vill man jobba med i framtiden 
och så sitter man och så blir det en diskussion, hon säger ’det är bra att du 
får ut nånting av ditt liv och att du verkligen blir nånting innan du skaffar 
barn och det och det… tänk på att det finns skolor’, hon kommer med råd, 
men det är till dom som är intresserade och vill lyssna. Sen finns det dom 
som inte bryr sig och vill lyssna och då struntar väl lärarna i dom också, 
varför ska man göra…

Mariam tycks uppskatta att lärarna lyssnar och kommer med råd. Samtidigt 
så kommer dessa råd bara till dem som är ”intresserade och vill lyssna” menar 
hon. På Mariams beskrivning förefaller det, på liknande sätt som i Sevins 
beskrivning, som om detta sker utanför ordinarie lektionstid. Detta tyder på 
att de elever som presterar väl i skolan och har sina mål tydligt formulerade 
premieras i skolans vägledning. Åtminstone är det bara från några av dessa 
som positiva röster om vägledning hörs. I övrigt är ungdomarnas berättelser 
relativt samstämmiga och ganska korta när det handlar om lärares vägled-
ning; nej, lärarna kommer inte med råd och de talar inte heller om olika 
valalternativ. Vad som också är gemensamt i berättelserna är ungdomarnas 
efterlysning av (mer) vägledning av lärarna. SE-ungdomarna framställer 
generellt att de inte får några råd. I och med att de främst är inriktade på 
att studera vidare hade de önskat stöd och information om olika utbild-
ningar som finns att välja och vad dessa innebär. Också HA-ungdomarna är 
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av uppfattningen att lärarna är frånvarande, men här framkommer också 
uppfattningen att när lärarna ger vägledning pekar de främst mot butiks- 
och servicebranschen.
 Ungdomarna i HA-klassen säger att den övergripande inställningen 
från lärarna är att de kommer att gå ut i servicearbete, eftersom lärarna 
anser att programmet har en sådan inriktning. Ungdomarna opponerar sig 
mot detta då HA-programmet också borde innefatta administration. Flera 
av ungdomarna känner sig lurade i och med att programmets inriktning 
enligt dem inte uppfylls. HA-ungdomarna uppfattar att lärarna försöker få 
dem att inse att programmet syftar till servicearbete (butiksarbete) snarare 
än en högre kvalificerad karriär. Ungdomarna själva uttrycker att de vill 
komma längre. 
 Diskrepansen mellan ungdomarnas aspirationer och deras tolkningar 
av lärarnas uttryck om lämpliga positioner förefaller handla om en form 
av ”cooling-out”. ”Cooling out” handlar enligt Burton Clark (1960) Nura 
Resh och Rachel Erhard (2002) om att höga aspirationer på olika sätt bort-
förklarar eller tonas ner av lärare och andra skolaktörer. Genom denna 
ut-/nedkylning startar en process som osynliggör och lägger locket på den 
systematiska diskrepansen mellan aspirationer och möjlighetsstrukturer 
som drabbar vissa kategorier (Clark 1960). Resultatet är att samhället och 
skolan, med lärare och studievägledare som ”cooling out-agents” (Resh & 
Erhard 2002:329), kan fortsätta att uppmuntra maximala ansträngningar 
hos elever, utan att detta rubbas av ouppfyllda löften och förväntningar 
(Clark 1960). 
 Cooling out-processer kan rimligen förstärkas i ljuset av mer fragmen-
terade och komplexa utbildningsvägar där det blir en större skillnad mellan 
förväntade och reella positioner och därmed större osäkerhet i graden av 
avkastning. Skolan har, som Bourdieu (1997) påpekat, alltmer utvecklats 
mot komplicerade utbildningsvägar som gör att individernas aspirationer 
är dåligt anpassade till deras verkliga arbetsmarknadschanser (jfr Broady 
1998, Jonsson 1999, Trondman & Bunar 2001). Denna diskrepans mellan 
olika aktörers uppfattningar, aspirationer och styrningar syns särskilt i 
HA-ungdomarnas berättelser. Ett möjligt problem på HA-programmet 
är att ungdomarna uppfattar att de och lärarna har skilda inställningar 
till programmet, dess inriktning, nivå och anknytning till olika arbets-
marknadspositioner. Detta påverkar rimligen också den vägledning som 
ungdomarna säger att lärarna ger (eller inte ger). Det kan också uppfattas 
som en nedkylningsprocess givet de högre aspirationer som ungdomarna 
själva uttrycker. 
 Vad som överraskat mig något under fältarbetet är att klassrummet 
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sällan utnyttjas för studie- och yrkesvägledning. Det tycks vara få tillfällen 
då läraren under lektionstid ger mer direkt vägledning till sina elever. Ett 
av dessa tillfällen utspelar sig i HA-klassen när en lärare ger information 
om vidare studier. Detta är det exempel som Gabriella och jag tidigare 
diskuterat och som Gabriella beskriver som ett positivt men ovanligt in-
slag. Denna händelse förefaller också ha gjort positivt avtryck i några av de 
övriga ungdomarnas berättelser då flera av dem återkommer till just denna 
information. Möjligen kan det ha att göra med att händelserna ligger nära 
i tid och därför fortfarande finns färskt i minnet. Alternativt förhåller det 
sig som ungdomar säger; att denna händelse är unik och att de i övrigt inte 
fått så mycket information och råd. Beskrivningen nedan är hämtad från 
en lektion i HA-klassen då läraren Karin faktiskt tar ett initiativ till en 
diskussion: 
 

HA-klassen sitter i datasalen och alla jobbar på sina specialarbeten för att 

de ska hinna klart i tid. I slutet av lektionen påkallar Karin klassens upp-

märksamhet och säger att hon vill informera om en utbildning som kanske 

kan intressera dem. Hon berättar att: ”Det finns en skola som heter Detalj-

handelshögskolan, den är treårig och dit söker ni er om ni skulle vilja ha en 

karriär inom handel. Man blir utbildad till chef, exempelvis produktionschef 

eller varuchef. Det finns en annan utbildning som heter KY, den är på två år 

och är en kvalificerad yrkesutbildning. Ni kan gå in på nätet och kolla upp 

dom någon gång.” 

  Informationen är ganska kortfattad och hon skriver upp adressen till 

Detaljhandelshögskolan på tavlan. När Karin tystnar frågar Asad: ”Handels-

högskolan då?” och Karin svarar: ”Den kan ni nog glömma, den är för svår.”  

Khalid frågar därefter; ”Men måste man inte ha toppenbetyg för att ta sig 

in på Detaljhandelshögskolan?” Nizrin förstärker detta genom att upprepa 

Khalids fråga. Karin svarar att: ”Betygen måste nog vara bra, men det räcker 

med gymnasiekompetens. Och ni har ju rätt gymnasieutbildning. Det är många 

inom handelssektorn som bara har grundskola så där har ju ni ett försprång. 

Det är såna som ni som behövs och man måste vara villiga att börja från 

golvet.” Khalid frågar: ”Vaddå från golvet?” Karin svarar: ”Som ni gör, att 

börja längst ner i butik och arbeta.” Med detta slutar diskussionen. Jag sitter 

i bänken jämte Nizrin och samtidigt som jag för ner mina fältanteckningar 

ser jag hur hon försöker att skriva in adressen till Detaljhandelshögskolan 

men internetuppkopplingen fungerar inte så hon ger upp. När Karin passe-

rar Nizrins bänk säger hon till Karin att om hon inte får något jobb så skulle 

hon kunna tänka sig att plugga på komvux och sen kanske gå någon sådan 

utbildning. Nizrin avslutar med att säga: ”Jag skulle kunna tänka mig att bli 
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chef”. Karin går förbi och kommenterar inte Nizrins, till synes prövande, 

uttalande. Nizrin fortsätter med sitt arbete.

I sekvensen ovan framgår att läraren inte bara ger eleverna information 
och uppmuntran till en utbildning utan också samtidigt anger implicita 
sociala regler och gränser för karriärskapet. Vissa utbildningar anses för 
avancerade medan vissa arbeten formuleras som en start- och utgångspunkt 
för en karriär. Vägledningen kan även vara av en mer indirekt art. Den kan 
inbäddad i lektionsuppgifter, komma som påpekanden eller antaganden 
som anger en viss riktning. Ett exempel på detta kommer från HA-klassen. 
På Lisas lektion för HA-klassen viks en halvtimme åt att eleverna tränar sig 
på att skiva en arbetsansökan med tillhörande, personligt brev. Lisa påpekar 
vikten av en informativ och prydlig ansökan för att få arbete. Lisa talar om 
att ”en bra arbetsansökan är en stor del till att lyckas på arbetsmarknaden och detta 
är det viktigaste man gör för att få jobb i framtiden”. Lisa skriver på tavlan hur 
formalia ska se ut och ger som exempel att de ska söka ett arbete som kassör/
kassörska. Därefter skriver hon upp exempel på meriter, t ex handels- och 
administrationsprogrammet, som kan ha relevans för sådant arbete. Eleverna 
verkar inte så engagerade och lektionstiden rinner snabbt iväg.
 Dessa två exempel på direkt och indirekt vägledning är sådana som också 
tycks ha gjort intryck på ungdomarna. Det första exemplet där klassen får 
information om en högskola framstår senare i de ungas berättelser som en 
unik händelse och något som flera av dem säger sig ha önskat mer av. Det 
andra exemplet ligger nära till hands att förstå i linje med hur ungdomarna 
tolkar att de och lärarna har skilda uppfattningarna om HA-programmets 
inriktning och nivå. Bland annat detta gör att ungdomarna tycks uppfatta 
att deras aspirationer kyls ner. Ur ungdomarnas perspektiv blir möjligtvis 
yrkesexempel som ”kassör/kassörska” inte betydelselöst och neutralt. Om 
man lyssnar till deras egna berättelser så blir det eventuellt en av flera sig-
naler om vilken arbetsmarknadsposition man kan aspirera på. 
 I efterhand inser jag att jag gick in med en föreställning om att få syn 
på skolans vägledande praktik, och hur detta togs emot av ungdomarna, 
genom att delta och observera händelser och interaktioner i klassrummen. 
Exempelvis hade jag en föreställning om att lärare, integrerat i undervisning 
eller vid sidan om, på olika sätt skulle komma med mer eller mindre tydliga 
råd, signaler eller perspektiv på sådant som kan hjälpa ungdomarna i deras 
karriärval. Jag förväntade mig exempelvis diskussioner om olika yrken, 
utbildningar eller kanske om lärarnas egna karriärerfarenheter. Under ti-
dens gång insåg jag att detta inte skedde. Jag var förvånad över att sådana 

”aspekter av karriärskap” inte togs upp på vare sig något mer strukturerat 
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eller informellt sätt. När jag senare under arbetsprocessen återigen gått 
igenom mina fältanteckningar så hittar jag endast ett fåtal exempel, likt 
de ovanstående, på när framtida karriärer berörs. På liknande sätt antog 
jag att syo skulle vara närvarande detta sista år på gymnasiet då många val 
ska göras.

Vem är syon?
Studie- och yrkesvägledning är en funktion i skolan som aktivt ska vägleda 
och stödja eleverna i deras val (Lpf 94).49 Däremot framgår att denna skol-
funktion har brister. Skolverket (2004) uppmärksammar i sin attitydun-
dersökning hur färre än hälften av eleverna uppger att de fått studie- och 
yrkesvägledning. Dresch och Lovén (2010) visar dessutom hur många elever 
anser att de inte fått vad de önskat av sina vägledningssamtal. Forskarna 
pekar på hur det förefaller som om studie- och yrkesvägledningen brister i 
arbetet med de mer personliga delarna av elevernas väljande som handlar 
om självkännedom. Problemet idag tycks därmed inte vara brist på infor-
mation utan snarare brist på stöd för att eleverna ska kunna hantera och 
tolka information och relatera den till den egna personen (Dresch & Lovén 
2010). Sådana uppfattningar om bristande vägledning blir också tydliga 
hos ungdomarna i föreliggande studie. På liknande sätt som i lärarnas fall 
är också studie- och yrkesvägledaren frånvarande i ungdomarnas berät-
telser. Någon enstaka gång har syo varit i klasserna och gett kortare infor-
mation om t ex utbildningsmässor eller högskoleprov. Ungdomarna säger 
visserligen att man kan gå till syo men det verkar vara få som har gjort det 
för att få hjälp med framtida val. Jag frågar Gabriella om hon fått hjälp av 
syo: 

Gabriella: Nä, hon kom bara och gav information om den mässan om 
utbildningar. Men annars så kommer hon aldrig. 
Catarina: Tycker du att ni hade behövt mer hjälp av henne?
Gabriella: Hon har ju inte varit hos oss nånting, jag har inte ens tänkt på 
att vi har en syo, jag tycker att syo borde förklara mer vad olika program 
är också så. Men jag kan nog gå till henne om jag behöver hjälp, tror jag. 
Men hon kommer inte till klassen. Gud jag vet inte vad hon gör på sitt 
rum, hon gör ingenting.

49 Se Lovén (2000) för översikt om forskning kring studie- och yrkesvägning samt karriärutvecklings- och  
 vägledningsteorier.
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Det är en väldigt negativ bild som ges av syo. Gabriellas klasskompis Nizrin 
säger att: 

Hon funkar inte alls bra kan jag säga, hon har inte koll på nånting. Man 
måste gå till hennes fötter för att prata om nåt. Och allt som eleven tycker, 
hon tycker är negativt. Det är min bild av henne, hon är helt dålig. 

I flera av ungdomarnas berättelser tycks det finnas en bristande tilltro till 
syon. Uppfattningarna är att syon ger otillräcklig information, inte verkar 
ha tid för eleverna och inte stöttar dem. Fler bilder av syon syns i Omeds, 
Özlems och Tahirs framställning när jag frågar dem om syon någon gång 
kommit och pratat med HA-klassen: 

Omed: Aldrig, kanske en, två gånger har gjort det men då var hon bara 
här i fem minuter…
Tahir: Ja, hon bara ´ja men jag måste gå nú … två ord och så går hon…
Özlem: Ja, det är sant, även om man går dit så har hon aldrig tid, det känns 
som om hon inte är här för eleven, hon är här för att..
Tahir: För sina pengar och…
Özlem: Inte bara det, hon håller på med papper och jag menar, vad fan, 
kasta dom, hon ska hålla på med oss. Förstår du, hennes papper är viktiga 
men jag menar hon är ju här för oss.
Omed: Elevers åsikter är också viktiga.
Özlem: Det är det jag menar, hon ska ju vara här för oss, och det är därför 
jag menar att papper är inte så viktiga. Hon ska prata med människan 
och inte med papprena.

Tahir ger ett exempel då även pappersarbetet blev fel, den enda gång han 
uppsökt syo:

Tahir: Jag har bara behövt hon en gång och då gjorde hon fel. Kommer 
du ihåg, jag skulle reducera bort engelskan, så hon har gått och skrivit ut 
mig från skolan! Helt!    
Omed: Så stod det på skolans infoblad att Tahir Xxxx har slutat från 
skolan…
Özlem: Och han har ingen aning om det…
Tahir: Och sen så sa dom förlåt… det blev fel.

Det verkar som om Özlem och Tahir tycker att detta misstag speglar större 
problem som finns med syo. Tahir tycker att syo generellt har inställningen 
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att eleven kan hoppa av och istället söka arbete. Özlem håller med och menar 
att det beror på att syo vill göra det lätt för sig och hon önskar att syo istället 
kunde ge stöd i att välja en svårare väg: 

Özlem: Alltså hon vill göra allt lätt för sig själv…
Tahir: Ja, typ ǵå och sök jobb då …́
Özlem: Hon tar bara den lätta vägen, jag menar ’men vad fan, sluta skolan 
då’, förstår du vad jag menar? Jag menar, ’det här är svårt’….
Tahir: ’ ja, reducera du, det är bättre’….
Özlem: Jaha men okey… hon säger ’men tycker du inte att efter två år, om 
du inte klarar av det här så är det kanske bättre för dig att gå och jobba 
istället’. Jaha, tänker jag, men varför ska jag ta den lätta vägen, det finns 
kanske nån annan lösning på det här, bara för att man inte kan ett ämne, 
man behöver inte sluta skolan för det. Ja, jag menar ibland har man det 
jobbigt, det är inte alltid att man är uppe hela tiden, man är ju nere ibland 
också. Så jag menar att varför ska man ta alltid den lätta vägen, det finns 
ju andra vägar också… hon tar alltid den lätta vägen och det är det som 
är jobbigt ibland.
Catarina: Men du menar att det är såna som funderar på att hoppa av 
och så säger hon att…
Tahir: Ja, ’hoppa av då!’ Säkert hon säger så, det är hur många som helst 
som hon rår för…
Özlem: Ja, men jag tycker det, det är inte… hon ska ju pusha på oss, snälla, 
varför ska hon göra det så lätt för sig själv! Alltså, jag menar hon gör det 
lätt för sig själv, det är inte oss hon bryr sig om, hon gör det lätt för sig själv, 
hela tiden, hela tiden, och det är det som irriterar mig ibland.

På liknande sätt som i fallet med uppfattningar om lärare som kyler ner HA-
ungdomarnas karriäraspirationer tycks ungdomarna också finna syon som 
en person med uppgift att tona ner deras aspirationer. Som Resh och Erhard 
(2002, jfr Clark 1960, Sawyer 2006) påpekar kan sådana nerkylningsprocesser 
handla om att lärare eller studie- och yrkesvägledare, som institutionella 
grindvakter, begränsar elevers val genom råd baserade på vad han eller hon 
anser vara ”förnuftiga och passande” val. Flera ungdomar ser detta som en 
brist och efterlyser stöd och uppmuntran istället för att syo indirekt pekar 
ut den lättaste vägen som går ut på att hoppa av skolan. 
 Det verkar inte bara handla om att lärare och syo är frånvarande i sitt 
stöd. Det tycks också handla om en misstro, eller brist på förtroende för 
dessa skolaktörer, från ungdomarnas sida. Detta tar sig i ungdomarnas 
berättelser uttryck i tal om att de får för lite information, de känner att de 



kapitel 7 – berättelser om skolans karriärvägledning

– 221 –

inte får hjälp och blir hänvisade till att ta egna beslut. Här speglas också 
ungdomarnas känsla av att syo och lärare har liten tilltro till deras förmågor, 
kapacitet och aspirationer. Ovanstående dialog mellan Özlem och Tahir 
pekar mot sådana former av nedtoning av de ungas aspirationer genom råd 
om ”enklaste vägen” (jfr Gambetta 1987, Resh & Erhard 2002) Det förefaller 
dessutom som om några av ungdomarna uppfattar att kön och etnicitet 
spelar in. Biljanas och Elviras berättelse illustrerar hur de upplever att dessa 
aspekter spelar in i skolaktörers bemötande: 

Catarina: Har ni pratat med syo?
Biljana: Nää, hon snackar ju bara skit.
Elvira: Hon har bara kommit in en gång och sagt när man söker till högsko-
lan och vilka blanketter. Men hon har inte sagt nåt om några program.
Biljana: Jag kom till hon för att få hjälp att räkna om mina betyg till poäng 
och hon sa att ’du har ju fått ett papper, jag kan inte sitta och visa dig’. Men 
jag kunde ju inte räkna ut det. 
Elvira: När jag gick till henne och sa att jag vill bli socionom så sa hon ”var-
för det?” Och jag sa att det är intressant och att jag har mycket att komma 
med för jag har upplevt saker och sett saker, livet på ett annat sätt, och då 
sa hon bara ’som vaddå?’ och jag bara ’Ehh, saker’. Och hon bara ’du kan 
söka det, men hur ser dina föräldrar på det, tycker dom att du ska plugga?’ 
och jag bara ’Ehh, aaaa! Knappast att dom säger nej’ .
Biljana: Typ  ’ ja, du ska gifta dig istället’ .
Elvira: Aaahh, eller hur?

Här syns en annan punkt i relationen mellan elev och syo som också den 
tyder på misstro. Tjejerna berättar om en syo som ifrågasätter studieam-
bitioner. De tycks tolka att detta ifrågasättande sker utifrån en föreställ-
ning om att föräldrar skulle motsätta sig vidareutbildning samt utifrån 
ett underliggande antagande hos syon om att föräldrarna vill att deras 
dotter ska gifta sig istället. Biljana fortsätter diskussionen med ytterli-
gare ett exempel som pekar mot att det etniska ursprunget har något med 
saken att göra: 

Biljana: Vet du vad hon sa till mig? ’ funderar du på att flytta tillbaka?’ jag bara 
’nä, inte än.’ Och hon bara ’varför inte det?’. Förstår du?
Elvira: Typ ’stick från Stockholm’.
Biljana: Hon bara ’ska du inte flytta tillbaka till Bosnien? Varför inte det för, det 
är väl roligt där nere?’ och jag bara ’Vaa?!?’ hon vet ju ingenting, hon måste vara 
störd i huvudet.
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Elvira: Jag fattar inte, varje syo jag har träffat har varit lika dåliga. Man får inte 
den information som man vill ha och man får inte klart för sig om något.

Här syns en uppfattning om att syo föreställer sig att ungdomarna ska flytta 
tillbaka till sitt ”ursprungsland”. Detta upprör tjejerna. Syons fråga tas inte 
som oskyldig av dem och frågan kopplas samman till det ifrågasättande som 
också Elvira upplever att hon mötte. I en diskussion om lärarnas vägledning 
och råd inför framtiden berättar också Nizrin om hur hon uppfattar lärares 
föreställningar om vissa elever och deras aspirationer. 

Dom har säkert nån bild av mig att jag är konstig som person, att jag 
inte kommer att plugga vidare. Det har dom bara för att jag har sagt till 
dom att jag är gift. Gift betyder inte att man inte ska plugga vidare! Min 
man säger fortfarande, ’ jag tycker att du ska plugga vidare, plugga vidare  
och få bra utbildning, så att du klarar av det, så att det går bra för dej’. Alla 
vill ju ens bästa, men vissa lärare kan inte tänka så.

 Den bristande tilltron till att lärare och syo ser till elevens bästa och tror på 
dennes aspirationer och kapacitet märks i hur ungdomarna föreställer sig 
att syo och lärare har förutfattade meningar och fördomar om vissa elever. 
Nizrin upplever att lärare har förutfattade meningar dels om hennes aspira-
tionsnivå och dels om hennes handlingsutrymme och valfrihet. Hon tolkar 
att dessa uppfattningar baseras på att hon är gift. Nizrin berättar att hon 
försöker att hålla sitt äktenskap hemligt. Hennes klasslärare vet (tyvärr) om 
detta och så gör även några av hennes klasskompisar. I övrigt är det inget 
hon talar högt om. Hon förklarar det med att hon är medveten om att ”Det 
är så många som tror att vi i vår kultur, i Turkiet blir bortgifta när vi är unga, 
att våra föräldrar bestämmer och vi inte har något att säga till om själva”. Av den 
anledningen säger hon ingenting till lärare och andra personer på skolan, 
för då antar hon att de ”börjar tro så mycket om henne”. När Nizrin berättar 
för mig att hon är gift betonar hon tydligt att hon och hennes man blev kära 
och bestämde själva att de skulle gifta sig och att hennes föräldrar är av den 
åsikten att det är hennes eget val. I citatet ovan är Nizrin också noggrann 
med att säga att hennes man vill att hon ska studera vidare. Valfriheten 
blir alltså extra viktig att betona.
 Nizrin är medveten om ”folks” fördomar om att ”utländska och mus-
limska unga tjejer” blir bortgifta mot sin vilja. Nizrin vill inte att detta ska 
påverka ”folks” bedömningar av hennes aspirationer och handlingsutrymme 
så därför talar hon inte gärna om att hon är gift. Hennes medvetenhet om 
dessa fördomar tycks samtidigt göra att hon betonar sin valfrihet än tydligare. 
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Dialogen mellan Elvira och Biljana kan ringas in i samma tolkningsram av 
förutfattade meningar – utfrågningen huruvida föräldrar verkligen vill att 
deras dotter ska studera vidare och tolkningen att frågans underliggande 
mening är att hon kanske ska gifta sig istället. 
 Det ifrågasättande som tjejerna berättar om tycks relatera till föreställ-
ningar som handlar om föräldrainflytande, invandrarskap och etniska ste-
reotyper kopplat till karriärskap. I svensk forskning om skolan som institu-
tion uppmärksammas liknande värderingar hos skolaktörer som tjejerna i 
ovanstående tycks tolka in i syos och lärares ifrågasättande (Mulinari 2007, 
Runfors 2003, Sawyer 2006). I denna forskning påpekas bland annat hur 
lärare skapade uppfattningar om elevernas personliga frihet och inskränk-
ningar i denna, baserat på förmenta föreställningar om ”invandrarelevers” 
familjer (Runfors 2003). Studie- och yrkesvägledare föreföll vara av åsikten 
att familjer med utländsk bakgrund påverkar sina barn på felaktiga sätt, 
vilket skapar problem i elevernas studieval. Exempelvis antogs att ”invand-
rarfamiljer” har en traditionell kultur där genusmönster påverkar barnen 
negativt (Sawyer 2006). Nyckelorden i sådana resonemang är valfrihet och 
individuellt handlingsutrymme. ”Invandrarfamiljen” görs problematisk i 
relation till dessa normativa värden. Det är rimligt att anta att bilden av 
den traditionella familjen blir än mer problematisk i ljuset av den indivi-
dualiserings- och valfrihetsnorm som genomsyrar skolan och samhället. 
Lena Sawyer (2006) beskriver hur vissa syo var av uppfattningen att elever 
med utländsk bakgrund på grund av sin kultur har svårare att ta till sig de 
viktigaste grundstenarna som handlar om att välja utifrån eget intresse. Det 
handlar om en relation där föreställningar om ”invandrarfamiljen” kommer 
i konflikt med individualiseringssideal (Runfors 2003). 

När lärarna vände sig mot att strukturerna i elevernas egna familjer eller 

nätverk kunde hindra dem på olika sätt, gjorde de det i enlighet med ut-

bredda visioner och modernitetens syn på familjen som ett potentiellt hot 

mot individens oberoende och ’frigjorda framtid’. (Runfors 2003:213f) 

Tjejerna tycks tolka in vilka föreställningar syo och lärare bär på. Forskning 
visar också hur skolaktörer tycks göra en implicit koppling mellan traditio-
nell familjestruktur och elevens valfrihet. Det är möjligen mot bakgrund av 
denna koppling som ungdomarna upplever att de blir ifrågasatta. Om det är 
så att skolaktörer är frånvarande i vägledningen, alternativt om ungdomarna 
inte söker upp dessa p g a bristande tilltro till deras vägledning, kan detta 
paradoxalt nog komma att innebära att just denna valfrihet undergrävs. Att 
ungdomarna har sådan kritisk uppfattning gentemot syo och dessutom anser 
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att lärares vägledning är obefintlig, alternativ kyler ner deras aspirationer, 
är oroande. Speciellt oroande blir det om man ser denna uppfattning om 
obefintligt stöd i relation till att långt ifrån alla ungdomar har tillgång till 
informationskapital från andra aktörer såsom föräldrar. Diskussioner om 
detta fortsätter i kapitlets avslutande avsnitt där jag sammanfattar analysen 
av ungdomarnas uppfattningar om skolans vägledning.

Sammanfattande reflektioner  
– ”Välj själv”, självsortering och vägledning 

Lifelong learning presupposes flexible education pathways, and individual 

awareness of existing opportunities and the demands to be imposed on  

different forms of education. Information is yet another key issue. (Skol-

verket 2000b:27)

Den frånvaro av vägledande skolaktörer som präglar berättelserna kan ha 
konsekvenser för ungas karriärskap. Aysas berättelse inledde detta kapitel 
och den illustrerar en utbredd uppfattning hos ungdomarna som handlar 
om en frånvaro av vägledning. Den sätter också fingret på vad osäkerhet 
och oinformerade val kan komma att innebära i termer av sortering. Aysa 
försökte i sin berättelse att reda ut hur det kom sig att hon valde SE-pro-
grammet, vilka intressen, motiv och vilken information som låg till grund 
för beslutet. Det blir tydligt att Aysa i sin efterkonstruktion av denna vänd-
punkt (Hodkinson m fl 1996) upplever att hon saknade information. När 
hon behövde hjälp så fick hon svaret ”välj själv” och hon hänvisades till att 
hon själv skulle ta reda på informationen. Aysa upplevde att hon inte fick 
någon hjälp, utan var utelämnad till sig själv. 
 När Aysa nu i efterhand försöker att rekonstruera händelsen så frågar 
hon sig om hon tidigare kanske missuppfattat syos och lärarnas knappa 
information. Trots att hon är kritisk till den knapphändiga informatio-
nen tycks hon lägga skulden för detta eventuella felval på sig själv. Hon 
säger ” jag kanske missuppfattade det också”. Inför den stundande gymnasie-
examen uppfattar hon att hon återigen står utan vägledning från lärare 
och syo. I föreliggande kapitel har det blivit tydligt att Aysas uppfattning 
om frånvaron av vägledning från skolans aktörer delas av många av de 
andra ungdomarna. I kapitlet har vi hört ungdomarna beskriva att lärare 
och syo inte kommer med vägledning eller råd inför deras framtida val 
och att ungdomarna hade önskat detta (jfr Dresch & Lovén 2009, Lovén 
2000). När skolaktörerna kommer med råd verkar ungdomarna uppfatta 
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att det handlar om ett ifrågasättande och en nedtoning av deras eventu-
ella val. 
 Den frånvaro av stöd och vägledning som ungdomarna upplever blir 
än mer allvarlig i ljuset av att det i dagens samhälle har blivit svårare att 
göra strategiska och realistiska bedömningar angående framtiden (Dresch 
& Lovén 2009). Utbudet av karriärvägar är stort samtidigt som de mål 
man kämpar mot kan vara förgängliga och osäkra. Det finns idag allt fler 
specialinriktade gymnasieprogram, friskolor och nya högskoleutbildningar. 
Dessa är ibland otydligt avskilda i relation till varandra samtidigt som många 
av dessa utbildningars matchning till arbetsmarknaden är osäker (Jons-
son 1999). Detta ställer individen inför en uppsjö av val och individuella 
ställningstaganden. Som Bourdieu (1997) påpekar måste individen i ett 
sådant system vara mycket välinformerad för att undvika återvändsgränder, 
orienteringsfällor eller devalverade titlar. 
 Många av ungdomarna i min studie uttrycker att de inte riktigt vet vad 
de ska välja, alternativt att de vet vad de vill bli men inte har klart för sig 
vilka val man måste göra för att komma dit. Denna osäkerhet färgar säkert 
deras uppfattningar att de ges otillräckligt stöd från skolans aktörer och vice 
versa. Möjligen kan också ungdomarnas starkt kritiska uttryck mot skolak-
törernas vägledning bli förstärkta i ljuset av dagens samhällsutveckling som 
innebär ökad osäkerhet i karriärvägar. Det är med andra ord sannolikt att 
kritiken inte bara säger något om ungdomarnas uppfattningar om skolans 
vägledande funktioner utan att den även är ett uttryck för en mer utelämnad 
och osäker position i karriärskapet. Behov av vägledning ökar generellt i 
och med en utveckling med fler och fler valalternativ och därigenom kan 
ungdomarnas berättelser rimligen tolkas som också en mer övergripande 
kommentar till komplexiteten i valsituationer i dagens samhälle. 
 I kapitlet pekas på att lärare och syo inte lyckas vägleda sina elever, åtmins-
tone inte om man lyssnar till ungdomarnas berättelser. Ett skäl till detta är 
möjligen, som Skolverket (2007a, b) påpekar, att vägledningsverksamheten 
inte har utvecklats på ett sätt som svarar mot arbetslivets förändringar. Trots 
den ökade komplexiteten i studie- och yrkesval har verksamheten stagnerat 
och skolor har misslyckats att ge elever det stöd som behövs. Utformningen 
och omfattningen av enskilda gymnasieskolors studie- och yrkesvägledning 
varierar stort och det finns stora brister inom vägledningen (Skolverket 
2007a, b). Ungdomarna i föreliggande studie sällar sig till den majoritet av 
elever i Sveriges skolor som enligt Skolverket (2004b) uppger att de inte fått 
studie- och yrkesvägledning. 
 Ungdomar tycks alltså få allt mindre vägledning för att kunna orientera 
sig på en komplex utbildningsmarknad samtidigt som också grundvillkoren 
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för försörjning luckras upp och förändras (jfr Jonsson 1999). Detta gör det 
överlag osäkert huruvida ungas utbildnings- och yrkesstrategier leder till 
önskad livssituation och karriär. Denna utveckling är omgärdad av en indivi-
dualiseringsideologi som tycks komma att förstärka frånvaron av vägledning 
på samma gång som den också, paradoxalt nog, tycks kunna användas för 
att legitimera denna frånvaro. Med det menar jag att man kan tänka sig 
att individualiseringsnormen om egna val och egenansvar i praktiken kan 
resultera i en ”legitimerad frånvaro” av vägledning och information – även 
om detta givetvis inte är ambitionen. Ungdomarnas berättelser signalerar 
att det skulle kunna vara så. 
 Inom denna individualiseringsideologi som genomsyrar skolan blir 
elever mer hänvisade och uppmuntrade att göra egna bedömningar, ta mer 
personligt ansvar och utgå ifrån sina egna val (Dovemark 2004, Jonsson 
1999, Olson 2008, jfr Ball, Maguire & Macrae 2000, Dwyer & Wyn 2001). 
Det utbildningspolitiska publika narrativet om valfrihet och egenansvar 
tycks ha gjort avtryck i ungdomarnas egna inställningar om att de själva 
är ansvariga för sina val och karriärer. Detta blev tydligt i kapitel fyra.
 Ungdomarna uppfattar således att de har ett ansvar att själva välja rätt. 
Att lärarna även signalerar om detta egenansvar i valsituationer uppmärk-
sammas av ungdomarna. De beskriver skolaktörers uppmaningar till att 
de ska göra egna val, ta eget ansvar för informationsinhämtning och göra 

”konsekvensanalyser” av olika val. Ungdomarna ska hitta information själva, 
värdera den och de ”ska välja själva”. Lärarnas signaler, som ungdomarna 
tolkar dem, ligger i linje med den institutionella praktikens individualise-
ringsideologi (jfr SOU 1997:121). Även stödjande uppmaningar såsom att 
de unga ska ”hitta nåt som passar dem” tycks bli en alternativ formulering 
av att ”de ska välja själva”. Detta i sin tur tycks resultera i att vägledningen 
är närmast obefintlig (åtminstone om man ser det från ungdomarnas per-
spektiv). Många av ungdomarna uppfattar detta ”välja själv och hitta nåt 
som passar en själv” som osäkert och svårt medan några tolkar det som 
positivt. 
 Det är på detta sätt – för att tala med Bourdieu (1999, Bourdieu & Passeron 
1990) – som skolan upprätthåller den sociala reproduktionen. Individens 
möjlighetshorisont – som avgränsar preferenser och inställning till vad 
som ”är passande för en själv” och eftersträvansvärt – formas av individens 
dispositioner och dennes sociala inbäddning. Genom sin habitus och sociala 
position kan ingen ta ”alla” möjligheter i beaktande utan kommer att närma 
sig de val som är bekanta och urskiljningsbara. Även Dovemark (2004:235) 
uppmärksammar detta och betonar att skolans reproducerande kraft döljs 
av dagens fokusering på den enskilda individens möjligheter. 
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 Denna utveckling med fler valmöjligheter, mindre vägledning och en 
genomsyrande individualiseringsideologi innebär att skolans sorteringsme-
kanismer både har förändrats och intensifierats (jfr Popkewitz 2001:202). 
Differentieringen i skolan har ändrat karaktär från ”sortering via urval” till 

”självsortering via tillval” (Fransson & Lindh 2004). Sorteringen sker i större 
utsträckning inom skolsystemet genom de många utbildningsval som indi-
viden ställs inför: val av skola, program, ämnen, specialinriktningar, nivå 
A-, B-, eller C-engelska/matematik, val av praktikplatser etc. Genom dessa 
val läggs också ett allt större ansvar på individen själv, som ska ha kunska-
per och självkännedom att göra de rätta valen (jfr Lpf94), därav termen 

”självsortering”. Individen ska vara autonom, självgående och ansvarig för sitt 
eget lärande (Dovemark 2004, jfr Olson 2008). I skolan ska elever utveckla 
sin självkännedom och sin förmåga att analysera olika valmöjligheter och 
göra bedömningar av konsekvenser av olika val (Lpf94, s. 8). De individu-
ella valen måste göras ”rätt”, genom felaktiga val bortsorterar och utesluter 
individen sig själv (jfr Bourdieu 1997).
 Genom att ungdomarna internaliserar en sådan syn som den ”själv-
sorterande” logiken bygger på – att man genom en stark självkännedom 
och förmåga till individuell planering ska göra självständiga val och att 
alla genom en sådan valfrihet också har en likvärdig chans – så kommer 
ett ”misslyckande” eller utebliven framgång att tolkas som självförvållat 
(Castro & Lindbladh 1998, Fransson & Lindh 2004, Trondman & Bunar 
2001, jfr Bourdieu 1974, 1997, 1999b, Ball m fl 2000, Furlong & Cartmel 
1997). I själva verket samspelar hanteringar av valmöjligheter med indi-
videns kapital, sociala position och praktiska sinne. Aysas ord ekar inom 
denna logik, då hon till slut – trots beskrivningar av fattig information 
och bristande vägledning – tycks lägga skulden för eventuella felval på sig 
själv. Det var hon själv som missuppfattade saker och ting. Flera av ung-
domarnas berättelser kan ses som uttryck för denna logik, då de menar att 
man får skylla sig själv om man inte investerar rätt i sitt karriärskap, t ex 
genom att utbilda sig. Selmas berättelse, som presenterades i kapitel fyra, 
visar på denna inställning. Hon resonerade på så sätt att om man valt att 
inte vidareutbilda sig har man sig själv att skylla för eventuell arbetslöshet. 
På en annan medvetandenivå tycks samtidigt denna logik ifrågasättas, då 
ungdomarna betonar att alla inte har samma möjligheter beroende på en 
diskriminerande arbetsmarknad. 
 I realiteten har ungdomar mycket olika förutsättningar att möta sådana 
valsituationer och dessa former av ”självsorteringsmekanismer”. På samma 
sätt har individer olika sociala förutsättningar att ”behärska, känna sig 
trygg i och stå ut med osäkerheten” som man måste ha förmåga till enligt 
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publika utbildningsnarrativ (Skolverket 1999a, SOU 1997:121:39). Den allt 
mer differentierade och individualiserade skolan, med fler och fler val som 
åläggs individen själv att ta ställning till, gynnar kapitalstarka individer. 
Individer med kulturellt kapital, informations- och orienteringskapital, är 
oftast bättre rustade för dagens skola (Broady 1998, 2000). De som inte har 
detta kulturella kapital riskerar följaktligen att bli förlorare (och lägga detta 
misslyckade på sig själva). 
 Frågan om de ungas tillgång till kulturellt kapital diskuterades i kapitel 
fem där föräldraaspirationer och familjeresurser belystes. I analysen fram-
kom att många av ungdomarna tycks sakna det kulturella (informations)
kapital som underlättar orienteringar. Ungdomarna utan föräldrar med 
högre utbildning tycks i högre grad vara tvungen att förlita sig på vad Ball 
och Vincent (1998) kallar ”kall kunskap”. Ungdomarna vars föräldrar har 
högre utbildning tycks vara säkrare och något mer välorienterade i sina 
karriärformuleringar som inbegriper högre studier (jfr Ball m fl 2002). Dä-
remot finns det samtidigt risk för att dessa ungdomars kulturella kapital är 
försvagat då föräldrarnas utbildningserfarenheter utanför Sverige kan ha 
ett decimerat värde som informationskapital på det svenska utbildnings-
fältet. 
 I ljuset av att ungdomarna tycks ha begränsat informationskapital ge-
nom sin familj blir deras upplevelser av skolans frånvaro av vägledning än 
mer allvarlig och reser frågan om risk för negativ självsortering. Dilemmat 
som uppkommer är att ungdomarna utifrån sina möjlighetshorisonter inte 

”ser” alla valmöjligheter. Alternativt står de med en mängd olika alternativ 
framför sig, men med begränsad kunskap om vad dessa innebär. Risken för 
att ungdomarna gör oinformerade val – antingen begränsade, felaktiga eller 
sådana som i slutändan går i linje med klass- och genustypiskt uppdelade 
karriärorienteringar – är uppenbar. Trots skolans ambition att motverka 

”sådana begränsningar i valet som grundar sig på kön och på social eller 
kulturell bakgrund” (Lpf 94:15), riskerar de ”nya” självsorterande skolprakti-
kerna med fokus på valfrihet, flexibilitet, självkännedom och egenansvar, att 
upprätthålla en reproduktion av sociala positioner (jfr Dovemark 2004). 
 Jag ska i nästa kapitel fortsatt uppehålla mig i skolan och beskriva det 
sätt varpå sociala interaktioner i övrigt i skolan sätter spår i ungdomarnas 
möjlighetshorisont.
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kapitel 8

Kategoriseringar, tystnader 
och motstånd i skolan 

Jag har i föregående kapitel diskuterat hur ungdomarna uppfattar den mer 
direkta vägledning som skolans aktörer förväntas ge. I detta åttonde kapitel 
dröjer vi oss kvar i skolan. Här diskuteras också en form av vägledande prak-
tiker. De praktiker som jag här benämner och analyserar som vägledande är 
mer implicita och handlar om kategoriseringar och positioneringar som på 
olika sätt relaterar till karriärskapande och som uppkommer i klassrums-
situationer. 
 I skolan skapas en kultur och social ordning, en institutionell praktik, 
som på ett mer eller mindre subtilt sätt gör något med de aspirationer, po-
sitioner och identifikationer som förekommer där (Bourdieu 1997). Skolans 
typiska sociala interaktioner och de kategoriseringar som görs betydande 
där, påverkar rimligen de ungas uppfattning om sin position i skolan och 
i samhället (Sawyer 2006, Runfors 2003, Ålund 1997). Berättelserna i de 
föregående kapitlen visar att ungdomarna uppfattar invandrarkategorin som 
central för karriärskapet. Det blir därför viktigt att se hur denna kategori 
hanteras av ungdomarna i skolan. Mot denna bakgrund riktar föreliggande 
kapitel fokus mot den sociala kontext som omgärdar karriärskap – närmare 
bestämt mot ungdomarnas uttryck och uppfattningar om när och hur etni-
citet blir betydande som kategoriseringspraktik i skolan (jfr Jenkins 2008a). 
Jag riktar alltså blicken mot både ungdomarnas delaktighet i och kommen-
tarer till skolans praktik samt mot vad de läser in i denna praktik. 

… identities are imposed upon individuals in school /…/ and in the labour mar-

ket, in a dialectical process of internal and external definition. The individual 

is identified in a particular way by significant others, who by virtue of their 

power or authority are in a position to make their definition of the person 

and the situation count, and thus to constitute that person’s subsequent 

career in terms of the identity in question. (Jenkins 1994:205f)
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Svensk forskning om skolan som institution pekar på hur kön, klass och 
etnisk bakgrund görs till institutionella sorterings- och kategoriserings-
mekanismer. I dessa blir det tydligt hur etnicitet och föreställningar om 

”kultur” konstrueras inom skolans praktik och blir en faktor för urskiljning 
och över- och underordning (Gruber 2004, 2007, Runfors 2003, jfr Erikson 
& Jonsson 1994, Lindblad 1994). Forskning pekar även på hur det finns en 
ömsesidig relation mellan samhällsliv och utbildningssystem när det gäller 
vidmakthållande av kategoriseringar (Bunar 2007, 2009, Goldstein-Kyaga 
1995, Runfors 2003, Sawyer 2006, Sawyer & Kamali 2006, Ålund 1997). 
Skolan ska verka för jämlikhet och likvärdiga chanser för alla individer samt 
motverka social reproduktion. Samtidigt ska skolan producera utbildning 
som kan ge de kunskaper och den arbetsdelning som behövs på en förän-
derlig arbetsmarknad. På så sätt speglar skolan samhällets och marknadens 
sociala krav (Carnoy & Levin 1985, Lindblad & Popkewitz 2001) och riskerar 
följaktligen också att formas av arbetsmarknadens differentiering och ar-
betsdelning på basis av kön, klass och etnicitet. Det blir rimligt att anta att 
också etniska kategoriseringar i samhället och på arbetsmarknaden följer 
med in i skolans praktik och omvänt. I kapitlet blir det därmed relevant 
att hålla ungdomarnas berättelser om hur de uppfattar sina chanser på 
arbetsmarknaden i bakhuvudet. Av särskilt intresse är den betydelse som 
följer med ett tillskrivet invandrarskap. 
 Följande avsnitt inleds med ett exempel från SE-klassens psykologilek-
tion som illustrerar hur ungdomarna uppfattar och hanterar betydelsen och 
effekterna av ett tillskrivet invandrarskap. Korridoren och de fria utrymmen 
som ungdomarna har att tillgå på raster blir viktiga sociala sammanhang 
för identifikationsprocesser. Senare i kapitlet diskuteras även sådana pro-
cesser med fokus på hur invandrarskapet hanteras ungdomarna emellan 
i skolans miljö. Jag menar att interaktioner i klassrummen, mellan lärare 
och elever, och interaktioner elever sinsemellan i korridorerna måste ses 
som ömsesidigt relaterade.

Scener från klassrummen
”En olämplig lärare”

På morgonens psykologilektion för SE-klassen (som de har tillsammans med 

S-klassen) pratar läraren Mats om hur psykologer använder sig av olika bilder 

som patienter får tolka och berätta om. Klassen får sedan i uppgift att rita 

en bild och låtsas att denna ska användas vid anställningsintervjuer för att 

se om personer är lämpliga för yrket. Uppgiften handlar på så sätt både om 

människors bildtolkningar och om bedömningar av vad som anses lämpligt 
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respektive olämpligt för specifika yrken. Mats talar exempelvis om yrken 

som polis, lärare och FN-soldat. Klassen verkar nappa på temat. Efter sin 

introduktion delar Mats in eleverna i par om två och två. Varje par tilldelas 

ett yrke som de ska rita en bild till. Tanken är att de alla därefter ska visa 

bilden för klassen som tillsammans ska tolka denna och diskutera huruvida 

vissa personers tolkningar vid en anställningsintervju gör dem olämpliga 

för ett visst yrke. 

  Osman och Niklas har fått yrket förskolelärare och de sätter igång och 

ritar bilder som kan associeras till pedofili, alkoholism, narkotika osv. När jag 

under arbetets gång frågar hur de tänker kring sin teckning så säger de att 

om en person associerar i sådana riktningar så är de inte lämpliga för yrket. 

Deras teckning är mycket tydlig och de ritar vad de själva anser är olämpligt 

hos en person som ska arbeta med barn. Ivan och Amina har fått i uppgift 

att gestalta soldatyrket. Ivan är den som håller i pennan. Skickligt och med 

säker hand placerar han på OH-pappret ett militärfartyg, en helikopter och 

en pansarvagn. I mitten på pappret, mellan dessa krigsmaskiner, ritar han 

en människa som står på knä. 

  När teckningarna är ritade lägger Mats dem på overheaden och varje 

par får presentera det yrke som bilden ska gestalta. Bilderna väcker diskus-

sion och alla i klassen är snabba att ge sin tolkning, även om de flesta tolk-

ningarna går i samma riktning. Niklas och Osmans teckning råder det ingen 

tvekan om, de har i princip direkt ritat in vad som gör en person olämplig 

att arbeta med barn. Mats vägleder diskussionen med att flika in frågor om 

varför vissa aspekter ses som olämpliga eller om man skulle kunna tolka på 

något annat sätt. När turen kommer till Aminas och Ivans teckning är klassen 

överens om att det här handlar om fokus. Man är olämplig som soldat om 

man bara fokuserar på pansarvagnen. Om man bara tänker på hur häftigt 

det skulle vara att få köra en sådan och visa sig mäktig så ser man inte ser 

den lilla människan som man är satt att beskydda.

  Turen kommer så småningom till Afir och Sukur. De har fått i uppgift 

att gestalta läraryrket. Deras teckning är skickligt gjord av Afir och den 

innehåller tre personer. En lärare som står med ryggen mot betraktaren 

och två elever som sitter i sina bänkar. En elev är döpt till Anders Svens-

son. Den andra eleven är ritad med ett stort svartmålat hår och över den-

na elevs huvud står namnet Bouba. Bilden visar hur Anders sitter på sin 

plats med händerna neråt mot bänken medan Bouba tydligt räcker upp 

handen för att svara på en fråga. Läraren i bilden ser man bakifrån och 

på dennes rygg har Afir ritat dit en flagga. Från läraren går en pratbubbla 

som lyder: ”Anders, vad säger du?” Medan de ritade bilden frågade jag 

vad de vill att den ska gestalta. Afir svarade kort: ”En rasistisk lärare”. 
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När Mats läggar Afirs och Sukurs bild på overheaden är det flera i klassen 

som först skrattar till, sedan tystnar de snabbt igen. Mats reagerar inte på 

detta utan som vid de andra bilderna frågar han rakt ut i klassen hur de tolkar 

bilden. Osman är först med ett svar och utan att räcka upp handen säger 

han rakt ut: ”Läraren är rasse!”. Det blir tyst, ingen svarar på Mats fråga 

efter Osman. Ingen räcker heller upp handen. Inte heller Mats säger något 

direkt. Sedan säger han: ”Vad säger du Niklas?” och vänder sig mot Niklas. 

Niklas svarar: ”Läraren tar den som är smartare” och han avslutar meningen 

med ett skratt. Svaret Niklas levererar har en ganska provocerande ton och 

ett skratt som är mer ”hehe” än ”haha”. Osman kontrar snabbt och säger: 

”Idiot”. Man kan höra hur många i klassen mumlar och skattar till. Mats säger 

ingenting utan väntar ett ögonblick för att låta mumlet och skrattet lägga 

sig. Sedan tar han över situationen igen genom att vända sig till Ivan, som 

har suttit tyst, för att fråga hur Ivan har tolkat bilden. Ivan svarar: ”Läraren 

prioriterar svensken och ignorerar invandraren”. 

  Mats säger att ”bilden tyder på det” och frågar om någon i klassen har 

en annan tolkning. Ingen i klassen säger sig ha det, utan från de flesta hörs 

ett nej. Mats vänder sig igen till Afir och Sukur och med syftning till Ivans 

svar frågar Mats om det var vad de ville förmedla med bilden. De svarar kort: 

”Aaa, det var så vi tänkte”. ”Då så” svarar Mats och går vidare till nästa bild. Vid 

en första anblick tycks Mats reagera inom ramen för den bild som eleverna 
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skissat upp. Han tycks till exempel ignorera Osmans kommentar och vänder 

sig till Niklas för att be om hans tolkning. Niklas uttalande kan tolkas som 

att ”smarthet” hänger samman med ”färg”/etnisk bakgrund. Möjligen blir 

Niklas provocerad av bilden eller obekväm och försöker att ”skämta” bort 

det hela. Oavsett vilket, går Mats vidare utan att markera olämpligheten i 

Niklas uttalande. Tillslut lämnas uppgiften utan att Mats har hanterat frågan 

och de vidare dilemman som restes, trots att uppgiften som sådan skulle 

problematisera olämplighet i yrken och väcka diskussion. 

(Scen	från	SE-klassens	psykologilektion)

Hur ska man tolka det som utspelade sig under psykologilektion med tanke 
på Afir och Sukurs val av illustration? Afir och Sukur tar tillfället i akt att 
förmedla hur en olämplig lärare kan vara, d v s en som gör skillnad mellan 
elever beroende på etnisk bakgrund. Varför blir det viktigt för Afir och 
Sukur att framställa detta? Ofta uppmärksammar individer sådant som 
blir betydande för en själv i vardagen – på så sätt är vårt seende selektivt och 
subjektivt. Man kan anta att framställningen på något sätt har relevans för 
Afir och Sukur och att den förmedlar något som de har erfarenhet av. 
 Är bilden då ett uttryck för Afirs och Sukurs uppfattning om vilka chan-
ser olika kategorier av elever – och däribland de själva – har inom skolans 
praktik? Möjligen ger den en fingervisning om att de i sin skolvardag upplever 
att vissa elever, kanske de själva, underordnas beroende på etnisk bakgrund. 
En annan tolkning kan vara att bilden förmedlar en farhåga om att en sådan 
underordning ligger i luften. Bilden blir då kanske ett redskap för killarna 
att i ett mer kommenterande syfte förmedla denna ”riskmedvetenhet” till 
läraren och även till klasskamrater. Möjligen är bilden av den olämplige 
läraren en direkt kommentar till specifikt Mats – att han är den rasistiska 
läraren. Alternativt ger den en signal om diskriminering allmänt, vilket 
inte nödvändigtvis relaterar endast till skolförhållanden. Flera alternativa 
tolkningar är således möjliga men vi kan inte veta säkert. Jag uppfattar dock 
att scenen i första hand visar på en medvetenhet om invandrarkategorise-
ringens effekter på karriärskapet – i detta fall hur underordning skapas 
inom skolans praktik. Denna scen från klassrummet lyfter inte bara upp 
hur kategoriseringar potentiellt kan spelas upp och äga rum i skolan, utan 
scenen blir också en berättelse om möjliga villkor för karriärskapet. 

”Invandrarskolan” – stigmatiseringar och självbilder
Ytterligare en klassrumshändelse, där invandrarkategorins effekter upp-
märksammas i relation till karriärskapet, utspelar sig under en lektion då 
samma ungdomar i SE-klassen har sitt klassråd. Här kommer diskussionen 
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att handla om epitetet ”invandrarskolan”. XGY beskrivs som en ”invandrar-
skola” av ungdomarna själva. Många gånger säger de att ”andra” tycker att 
den är en ”invandrarskola” och ungdomarna själva fyller i att det är sant då 
det är mest invandrare som går där. XGY’s grannskola ZGY beskrivs som 

”svensk” eller åtminstone blandad skola – ”gott och blandat” som en av ung-
domarna säger – som är bättre eftersom både svenskar och invandrare går i 
den. Grannskolan anses tack vare elevsammansättningen vara lugnare och 

”bättre för svenska språket” – de ”svenska” eleverna är de som står för lugnet 
och språket. Några av ungdomarna förklarar att XGY blir en ”invandrarskola” 
i sin elevsammansättning för att den har mer yrkesförberedande program 
medan grannskolan har en mer studieförberedande profil som attraherar 
svenskar. Khalid från HA-klassen säger exempelvis:  

Men det kan nog bero på vilka program som finns, ZGY har ju IT, natur 
och samhälle, och XGY har handels, barn och fritid, fordons, bygg, IV. Så då 
blir det att folk går isär. Så dom som söker IT eller natur av 100 sökanden så 
är det kanske 80 svenskar som kommer in. Och på IV är det dom som inte 
kommer in på nåt annat och där är det kanske 80 procent invandrare.

Visserligen skiljer sig skolornas profil åt då grannskolan ZGY har mer stu-
dieförberedande program än XGY som har mer yrkesförberedande. Sam-
tidigt har båda skolorna individuella programmet (IV). Och XGY har både 
allmänt samhällsprogram och SE-program. När man ser till statistik över 
de två skolorna visar det sig att skolornas elevsammansättning inte skiljer 
sig nämnvärt i termer av svensk respektive utländsk bakgrund hos eleverna 
(Skolverket, SIRIS). Skillnaderna överdrivs av ungdomarna själva. Vad som 
blir anmärkningsvärt är att det bland ungdomarna finns en sådan stark 
uppfattning om vad som gör den ena skolan till ”invandrarskola” och den 
andra till ”svensk” skola. Det är också anmärkningsvärt att det finns an-
tagande om att detta beror på hur olika elever väljer. Man har föreställningar 
om att elever med utländsk bakgrund är mycket mer benägna att välja 
yrkesförberedande program medan elever med svensk bakgrund tydligen 
nästan uteslutande skulle välja studieförberedande program. XGY med mer 
yrkesförberedande program blir automatiskt ”invandrarskolan”. Med dessa 
benämningar följer också statusbestämningar. 
 När diskussioner om skolan går vidare blir det emellertid tydligt att 
det inte enbart handlar om att beskriva elevsammansättning och program. 

”Invandrarskolan” blir inte en värdeneutral beskrivning utan en benämning 
med negativa förtecken. Ungdomarna är medvetna om den publika kate-
gorin ”invandrarskola” och tillika också medvetna om den låga status som 
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följer med kategorin. Denna uppfattning återspeglar något som uttrycks i 
publika narrativ i media, politik, debatt, vardagliga interaktioner och i de 
lokala relationerna mellan skolorna. Till ”invandrarskolan” som kategori 
knyts en stigmatiserande förståelse som handlar om att sådana skolor är 
stökiga, bråkiga och otrygga (Bunar 2007). På detta sätt får skolorna låg 
status och ett dåligt rykte. 
 Benämningen ”invandrarskola” gör något med den status som skolan 
tillskrivs och tycks också påverka ungdomarna i hur de uppfattar värdet av 
sin utbildning. På SE-klassens klassrådstimme kommer diskussionen om 

”invandrarskolan” upp. Scenen illustrerar hur etniska kategoriseringar och 
den status som följer med dessa påverkar ungdomarnas uppfattningar om 
möjlighetsstrukturer och även handlingar i karriärskapet:

På klassrådet är Sevin ordförande och går snabbt igenom några punkter.  

Läraren Eva har också några punkter att ta upp i slutet av lektionen. Hon säger 

att hon behöver frivilliga  från klassen som kan representera SE-programmet 

när de ska ut och presentera programmen på grundskolorna inför att niorna 

ska välja gymnasieprogram. Ingen räcker upp handen och är intresserad. 

Mahira frågar vilken skola som är först på tur. Eva svarar XXX-skolan. 

Mahira: ”XXX-skolan, dit vill jag då inte gå... det är ju bara blattar där, värre 

än vi på XGY… Det är ju ändå ingen som vill börja här för att XGY har ju så 

dåligt rykte så varför ska vi gå dit. Och om elever från XXX-skolan börjar 

här så blir det ännu mer blattar.” 

Serkan: ”Det är sant, vi är ju bara invandrare här!”

Mahira: ”Jag skäms över att jag går på XGY, jag säger att jag går på nån annan 

skola om någon frågar. Varför ska jag säga att jag går här?”

Eva tycks bli upprörd och säger: ”Men då bidrar du ju till det dåliga ryktet 

om du inte säger emot.”

Mahira: ”Men jag skäms faktiskt…”

Eva: ”Men är skolan så dålig, vad är det som är dåligt tycker ni?”

Sevin: ”Utbildningen är inte dålig, men själva byggnaden ser ut som ett 

lägenhetshus och vägen går just utanför så det blir mycket trafik, miljön är 

inte bra. Men jag säger inte att skolan är dålig, men folk säger att det är för 

mycket invandrare. På mitt jobb dom säger; ’Är det inte mycket invandrare 

där?”

Sibel: ”Det är ju sant, det är ju mycket blattar.”

Mahira: ”Men jag vill inte stå på nån grundskola och prata om XGY, jag skäms, 

alla tror att det är en blatteskola.”

Eva: ”Men alla andra kommer att ha nån som presenterar sitt program, då 
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är det bara från samhällsekonomiska som det inte kommer nån. Vill ni ha 

det så?

Mahira: ”Jag tycker att det ska åka två svenskar för att förbättra ryktet. Så dom 

ser att det inte bara är en blatteskola… (Hon får medhåll av bland andra Sibel 

och Serkan: ”Exakt”.) … eller åtminstone en svensk och en invandrare…”

Sibel: ”Linda och Serkan kan åka…”

Mahira (i provokativ ton): ”Inte Serkan, han har för stor näsa, han skulle 

avslöja oss…”

Eva bryter in och låter arg, hon frågar igen varför ingen vill ställa upp. Hon 

räknar upp vilka skolor som måste besökas, totalt sju stycken… Till slut anmäler 

sig Sevin som frivillig tillsammans med Selma. Efter ytterligare diskussion 

säger också Serkan och Osman att de kan ställa upp om de måste.  

Mahira säger med sur ton: ”Ni kan faktiskt inte tvinga oss och det är ingen 

idé, ingen vill gå här…” 

Eva svarar och låter arg: ”Då får ni faktiskt skylla er själva om skolan får 

dåligt rykte!”.

(Scener	från	SE-klassens	klassråd)

Det är bilden av ”invandrarskolan” och dess stigmatisering samt strategier 
för att undvika den som skapar logiken i ovanstående dialog. Det handlar 
inte om att skolan och undervisningen är dålig. Ytterst är det bilden av och 
ryktena om skolan som en ”invandrarskola” som gör att ungdomarna inte 
vill förknippas med och representera skolan. 
 Ungdomarna är uppgivna inför epitetet ”invandrarskola” och medvetna 
om värdet som följer med detta. ”Invandrarskolans” position och symbo-
liska kapital på utbildningsfältet gör att den inte är ett förstahandsval. In-
vandrarskolan är snarare något som den som har möjlighet aktivt söker sig 
bort ifrån (jfr Bunar 2007, 2009, Kallstenius 2007a, b, Trondman & Bunar 
2001). Beteckningen ”invandrarskola” tycks vid en första anblick härledas 
ur en räknelogik (Dahlstedt 2005:106), där en viss koncentration av ”in-
vandrarelever” görs till något problematiskt. Ungdomarna använder sig av 
denna räknelogik trots att den stämmer dåligt överens med den faktiska 
elevsammansättningen (jfr Bunar 2007, 2009).
 Ungdomarna agerar emellertid utifrån denna verklighetsbild. Utifrån 
den blir en logisk slutsats att skolan försämrar sitt rykte ytterligare om 
den attraherar fler elever med utländsk bakgrund. Bunar (2007) beskriver 
likartade uppfattningar och strategier hos skolungdomar i utsatta områden 
i Stockholm.50 Han visar hur ungdomarna gör kopplingar mellan skolans 

50  I en studie intervjuar Bunar (2007) elever på två ”mångkulturella skolor” om hur de ser på sitt bostads-
 område, sin skola och sin framtid. Skolorna ligger i områden som kategoriseras som ”utsatta områden”.
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etniska sammansättning och de dominerande värderingarnas inställning 
gentemot mångkulturella miljöer. De gör också kopplingar mellan områ-
dets och skolans rykte och sin egen framtid. Ungdomarna är medvetna 
om hur omgivningen ser på deras skola och vilka förställningar som finns 
om skolan och även om eleverna som går där (Bunar 2007). I föreliggande 
studie framgår ett sådant samspel i relation till det publika narrativet om 

”invandrarskolan” genom att Sevin på klassrådet betonar att det inte handlar 
om att utbildningen är dålig. Trots detta vill hon och klasskompisarna inte 
förknippas med skolan. 
 Elever på så kallade ”invandrarskolor” riskerar att stigmatiseras på  
samma sätt som den skola man går på (jfr Bunar 2007). Scenen från 
klassrådet tydliggör hur ungdomarna försöker att undkomma stigmat. 
De vill inte sammankopplas med ”invandrarskolan” och Mahira beskri-
ver att hon ljuger och istället säger att hon går i en annan skola. Den nega-
tiva status som kopplas till ”invandrarskolan” ger den ett symboliskt (ne-
gativt) värde som samtidigt kan få reella konsekvenser som är kännbara 
för individen. I ungdomarnas berättelser om arbetsmarknaden har vi sett 
hur etniska stereotyper gör avtryck i deras strategier och möjlighetshori-
sonter. Ungdomarna bedömer att stereotypa etniska kategoriseringar ger 
effekter på arbetsmarknadsetableringar och på bedömningar av olika 
former av kapital. Den etniska bakgrunden som en stigmatiserad sta-
tuskategori riskerar t ex medföra ett underkännade av kulturellt kapital 
(jfr Bourdieu 1999). Stigmatiseringen av skolan kan på liknande sätt ha 
effekter på individuell nivå och påverka ungdomarnas vidare karriärskap 
negativt. Det finns en risk att stigmatiseringen av skolan urholkar det ut-
bildningskapital som ungdomarna förvärvat i skolan. Kanske är det detta 
som Mahira försöker undvika genom sin lögn. 
 Utbildningskapitalets värde hänger samman med skolans position 
i det sociala rummet och skolans symboliska kapital och erkännande 
(Börjesson 2005:534). Kategoriseringen som ”invandrarskola” försvagar 
skolans symboliska kapital och position på utbildningsfältet. Den relativt 
svaga positionen på utbildningsfältet riskerar därmed att försvaga också 
utbildningskapitalet hos skolans elever. Platsen för utbildning spelar roll 
och så gör även hur mycket miljöns sammansättning speglar de socialt 
dominerande värderingarna om vad som är positivt och önskvärt (Bunar 
2007:3, 2009). Bunar talar om rumsbestämt utbildningskapital: 

… mångkulturella miljöer inte står särskilt högt i kurs enligt de dominerade 

värderingarna och därmed förmår de inte erbjuda ett fullvärdigt utbildnings-
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kapital till de elever som förknippas med miljöernas sammansättning, rykte 

och status /…/ oavsett vilken kvalitet de har. (Bunar 2007:3) 

Inom denna logik kan det ses som strategiskt av Mahira, Sevin och deras 
klasskamrater att undvika att själva associeras med ”invandrarskolan XGY”. 
I slutändan kan man påstå att ungdomarna på klassrådet agerar rationellt 
utifrån hur de uppfattar de rådande sociala spelreglerna. 
 Ungdomarna har en uppfattning om vad utländsk bakgrund, eller in-
vandrarskapet som kategori, kan komma att betyda i skolan. Scenen från 
psykologilektionen och från klassrådet kan kopplas till frågan om karriär-
skap. Diskussionen om invandrarskolor visar hur ungdomarna uppfattar att 
skolans, och indirekt deras egen, underordnade position på utbildningsfältet 
ser ut. Förloppet under psykologilektionen pekar på uppfattningar om hur 
vissa kategorier av elever premieras och andra osynliggörs eller underordnas 
i skolan. Det handlar med andra ord om olika villkor för karriärskapet. Det 
är tydligt att ungdomarna på klassrådet och även på psykologilektionen 
uppfattar och på olika sätt förhåller sig till etniska kategoriseringar och 
dess potentiella effekter på karriärskapet. Däremot talar de inte utifrån 
invandrarskapet som en självidentifikation. Genom den reflexiva dimension 

– som ligger i ungdomarnas synliggörande av kategoriseringens effekter 
– så kommer det mer att handla om ett hanterande än ett införlivande av 
kategoriseringen. 
 I tidigare kapitel har jag visat hur ungdomarna inte är några passiva 
mottagare av de kategoriseringar som de anser dominerar arbetsmarknaden 
(jfr Back 1996). De förhåller sig förvisso till vad invandrarskapet kan komma 
att betyda för deras arbetsmarknadschanser och på så sätt begränsar det 
deras möjlighetshorisonter. Men samtidigt är ungdomarna aktiva, både i 
sitt sätt att genomskåda kategoriseringens uppbyggnad och funktion och 
i formuleringen av inkluderingsstrategier. På liknande sätt kan man se vad 
som sker i klassrummen. Ungdomarna tar upp den stereotypa bilden av 
invandrare(eleven) och gör lärarna medvetna om att de har genomskådat 
den. På detta sätt tycks de aktivt hantera och (om än kortvarigt) desarmera 
kategoriseringen. Les Back (1996) skulle kalla detta för en ”mikrokritik” av 
diskriminering. I sitt genomskådande av kategoriseringens funktioner i 
skolan erövrar ungdomarna också ett handlingsutrymme. 

Lärarnas tystnad  
Gemensamt för det som utspelas under psykologilektionen och under 
klassrådet är att lärarna inte tar tag i de diskussioner som uppkommer. 
Läraren Mats svarar kort att ”bilden tyder på det” när Ivan och de andra 
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ungdomarna uttrycker att det handlar om rasism och diskriminering. Detta 
kan tyckas märkligt eftersom lektionsuppgiftens syfte var att diskutera 
kring (o)lämplighet för yrken. Mats kanske tyckte att det var ett sådant 
självklart fall varför personen är olämplig som lärare eller så kände han 
sig kanske provocerad. Däremot diskuterades ingående de övriga bilderna 
som också de var tydliga i sin ”olämplighet”. Lärarens agerande blir än 
mer anmärkningsvärt när det tydligt handlar om en yrkeskategori som 
eleverna direkt påverkas av. I det andra exemplet reser läraren Eva förvisso 
frågan varför skolan upplevs dålig men hon berör inte orsakerna till varför 
ungdomarna vägrar representera skolan. Istället avslutar hon med att säga 
att ungdomarna får skylla sig själva om skolan får dåligt rykte. Även här 
märks således en undvikande attityd till något som framstår som ett up-
penbart problem. Denna tystnad från lärarna tycks vara ett genomgående 
mönster när diskussioner av denna karaktär kommer upp. I nedanstående 
exempel, där ungdomarna tar upp invandrarskapets effekter i skolan och 
på arbetsmarknaden, ges nya exempel på denna passivitet. 

På HA-klassens svenskalektion ser eleverna på serien ”Värsta språket” som i 

detta avsnitt handlar om hur man använder sig av offentligt och privat språk 

vid olika tillfällen. Läraren Lisa säger: ”Detta med offentligt och privat språk 

är viktigt att ni tänker på. Ni måste använda ett annat språk när ni söker 

arbete, och skriver ansökan, då kommer inte ert privata språk att räcka till, 

då måste ni ha ett offentligt språk”. 

  När filmen är slut talar Lisa igen om att man måste ha ett bra språk 

när man ska söka arbete. Lisa säger till klassen: ”Det är viktigt att ha ett 

bra språk när det kan vara flera hundra som söker ett jobb.” Lisa fortsätter 

sen och säger om rekryteringsförfaranden: ”Jag har hört att när ett företag 

får in flera hundra ansökningar så lägger de ansökningarna i två högar på 

hälften, bara rakt av. Och sen så läser de bara den ena hög och väljer från 

den. Jag vet inte om man får göra så, kanske på vissa företag.” 

Ali bryter in och säger: ”Dom delar in ansökningar i olika högar efter efter-

namn, svenska- och invandrarefternamn och sen så tar dom bara från den 

svenska högen”. 

  Ingen i klassen kommenterar detta. Det blir tyst och Lisa ger ingen 

direkt kommentar men säger sen att: ”En del personer säger att det kan 

hända.” Genom Lisas undvikande svar blir den potentiellt laddade situationen 

undanröjd. Lektionen går snart tillbaka till att handla om språk. 

(Scen	från	HA-klassens	svenskalektion)
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Liksom i scenerna från psykologilektionen och klassrådet blir varken frågan 
om ”invandrarskapets effekter” (på arbetsmarknaden eller i skolan) eller 
ungdomarnas uttryck för denna uppfattning något som lärarna stannar 
upp vid och kommenterar. Lärarnas icke-agerande och tystnad är tydlig. 
Två kortare scener från SE-klassen förstärker detta intryck: 

På eftermiddagen har SE-klassen sin svenskalektion. När läraren ber om en 

inlämningsuppgift så säger Bosede: ”För oss två invandrare [pekar på sig 

själv och Elvira] finns det ju ändå ingen chans att få VG, så vi lämnar inte 

in uppgiften. Läraren bemöter inte den kommentaren om invandrare men 

säger att: ”OK, ni som har G behöver inte lämna in”.

(Scen	från	SE-klassens	svenskalektion)

Bosede antyder hur lärare gör skillnad mellan elever och också att det inte är 
någon idé för invandrarelever då de inte kan få VG i svenska. Bosede fäller 
sin kommentar med en viss syrlighet och ironi i rösten och den kan möjligen 
uppfattas som en provokation som kommenterar stereotypa föreställningar 
om ”invandrares bristande språkkunskaper”. Denna provokation misslyckas 
tydligt då läraren inte reagerar. Ett sista exempel kan vara Sevin: 

På fredagseftermiddagen är det ganska glest på Evas lektion. Mahira och 

Sevin är däremot i tid och sitter och väntar. När de har suttit en bra stund 

och småpratat tillsammans vänder sig Sevin om till Eva och säger högt: 

”Ingen kommer till lektionen idag, typiskt invandrarna” Eva tar ingen notis 

om kommentaren utan fortsätter att invänta.

(Scen	från	SE-klassens	samhällslektion)	
 
Inte här heller reagerar läraren trots, eller kanske just på grund av, Sevins 
uppenbart lätt provocerande och ironiska ton som tycks vänta på respons. 
Ungdomarnas uttryck, som jag tolkar som en medvetenhet om och han-
tering av etniska kategorier och underordning, bemöts således med tyst-
nad från lärarnas håll. Oavsett om tonen hos ungdomarna är neutral eller 
provocerande. Lärarna förefaller att konsekvent undvika att bemöta dessa 
uttryck. Hur ska man tolka detta? Möjligen handlar det om lärarnas pres-
sade tidsschema och att de håller sig till för ämnet relevanta kunskaper 
eller de mest överhängande och brådskande uppgifterna (jfr Gruber 2007). 
Eller så saknar lärarna i sina yrkesroller vissa förmågor/kunskaper och vet 
inte hur de ska bemöta eleverna i dessa frågor. Kanske har liknande hän-
delser och frågor tidigare diskuterats i klassrummet och kanske läraren nu 
anser diskussionsämnet uttömt. Lärarna kan således ha anledningar till 
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sin tystnad som jag inte vet något om. En sådan reservation hindrar dock 
inte ett försök att förstå de scener som jag har observerat. Mycket tyder på 
att lärarna ignorerar en allvarlig kritik och erfarenhet från ungdomarnas 
sida, som i sina konsekvenser handlar om att inte alla individer har samma 
möjligheter. 
 Lärarna verkar inom en institution som vilar på en ideologisk grund 
om formell likvärdighet och lika möjligheter för alla. Flera svenska studier 
om skolan pekar på hur denna likvärdighetsideologi i praktiken kommer 
att handla om att behandla alla elever lika samt hur denna ”likhetssträvan” 
kan komma att få ojämlika och kategoriserande effekter (Gruber, 2007, 
Runfors 2003 ). Gruber (2007) beskriver hur de lärare som hon studerat ofta 
upprepade att alla elever behandlas lika, med vilket lärarna tycktes ge uttryck 
för både sina toleransambitioner och rättvisesträvanden. En sådan praktik, 
trots de goda intentionerna som låg bakom ”att behandla alla lika”, kom att 
resultera i skilda villkor för eleverna. I praktiken blir skolan istället ojämlik, 
därför att ambitionerna i det vardagliga skolarbetet sällan sammankopplas 
med en insikt om de maktaspekter som finns inbyggda i sociala relationer 
som tar sig uttryck i och utanför skolan (Gruber 2007:196).
 Är det möjligt att lärarnas tystnad inför ungdomarnas påpekanden 
om ojämlikheter kan vara ett utslag av skolans ambition att spegla en kul-
turell mångfald och samtidigt vara jämlik? En sådan analys är antagligen 
inte den enda, men den är rimlig. Tystnaden kan i så fall ses som försök 
att vidmakthålla (uppfattningen om) skolans likvärdighetsideal genom 
en ”likabehandling” i praktiken (Gruber 2007, Runfors 2003). I detta fall 
blir effekten möjligen att lärarna inte uppmärksammar de situationer när 
eleverna ger uttryck för att alla faktiskt inte behandlas lika och inte har lika 
förutsättningar i skolan och samhället. En inställning att skolan upprätt-
håller ett likvärdighetsideal och att detta kan ske genom ”likabehandling” 
kan därmed med andra ord resultera i en legitimering av att lärarna inte 
behöver ”ta i frågan om underordning”. Den enskilda läraren kan i detta 
betraktas som en aktör inom en institutionell praktik som möjligen inte 
tillhandahåller någon ”lösning” på sådana ”ojämlikhetsproblem” som upp-
kommer i klassrummen. 
 En sådan praktik blir i så fall problematisk på flera sätt. Risken med 
att bemöta de ungas tal om etnisk underordning med tystnad, är att en 

”färgblind diskurs” kan blir dominerande (Frankenberg 1993, Bonilla-Silva 
2003). En sådan diskurs bygger på utgångspunkter att alla individer bemöts 
likvärdigt och att man genom detta inte har anledning att ta hänsyn till 
den etniska bakgrunden. Genom att hävda att man inte ser eller gör någon 
skillnad baserat på hudfärg eller förment härkomst avseende individer, så 
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kan man undvika att se hur underordning i skolan eller diskriminering 
på arbetsmarknaden sker (Frankenberg 1993 Bonilla-Silva 2003). Möjligen 
kan lärarnas tystnad förstås i detta ljus. Om detta är fallet så är lärarnas 
utgångspunkter möjligen välmenande och med elevens bästa i åtanke. Kon-
sekvenserna kan däremot bli de motsatta – färgblindhet kan på detta sätt 
omvandlas till en blindhet inför diskriminering (Sawyer & Kamali 2006:25). 
I förlängningen kan sådana praktiker i sina effekter påverka ungdomarnas 
självuppfattningar om tillgängliga positioner och leda till att underordningen 
befästs. 
 En sådan skolpraktik kan, om man talar med Bourdieu (1999:31, jfr Bour-
dieu & Passeron 1990), leda till att ”utbildningssystemet bidrar /…/ till att 
reproducera det sociala rummets struktur”. I och med att utbildningssystemet 
uppfattas som rättvist och opartiskt varken synliggörs eller ifrågasätts dess 
reproduktionsmekanismer.51 Skolan som institutionell praktik har kraften 
att upprätthålla och premiera vissa kunskaper, verklighetsuppfattningar 
och sorteringsprocesser (Bourdieu & Passeron 1990). 
 Genom att inte bemöta de elever som presenterar alternativa uppfatt-
ningar kan vi, i linje Bourdieu (Bourdieu & Wacquant 1992), även säga 
att lärarna på detta sätt utövar ett symboliskt våld mot dessa elever. Det 
symboliska våldet bygger på utbildningsväsendets symboliska makt, vil-
ken innebär att utbildningsväsendet har makten att skapa dominerade 
föreställningar om verkligheten och tysta och underkänna andra. Sym-
boliskt våld innebär, förenklat beskrivet, att den ”godtyckliga” kulturen 
framstår som legitim och att individer i kampen om symboliskt kapital 
erkänner de mekanismer som undertrycker dem och skapar ojämlikheter 
(Bourdieu & Wacquant 1992:167). Oavsett lärarnas anledning till att inte 
bemöta dessa uppfattningar, kan deras ageranden i just dessa situationer 
ses som en del av detta symboliska våld. Diskussionen om varför ung-
domarna inte vill förknippas med en ”invandrarskola” kan mot denna 
bakgrund också ses som en effekt av detta symboliska våld – även om de 
inte identifierar sig med kategoriseringen förhåller de sig till dess effekter. 
Individer kan samtidigt utveckla strategier i motstånd mot dominerande 
synsätt och kategoriseringar. Ungdomarnas demonstration av ojämlika 
premisser och etniska fördomar i scenen från psykologilektionen kan ses 
som exempel på ett sådant motstånd.  
 Ungdomarnas uppfattningar om möjliga positioner och handlingsut-

51  Bourdieu formulerar det som systemets förmåga att ”nå allmänt erkännande av sin legitimitet genom  
 diverse symboliska uttryck för sin opartiskhet” (Berner m fl 1977:62, översättning av Bourdieu & Passeron  
 1990). Bourdieu menar att just detta är vad som han benämner som utbildningsväsendets symboliska makt  
 – att klassificera individer, rikta dem mot skilda karriärvägar och i förlängningen sortera dem till i linje med  
 den sociala ordningen (Bourdieu & Passeron 1990).
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rymmen är baserat på tolkningar av och erfarenheter från olika sociala 
sammanhang. I skolan skapar ungdomarna identifikationer som sträcker 
sig ut mot samhället och arbetsmarknaden och på samma sätt tas samhäl-
leliga kategoriseringar in och bearbetas inom skolans väggar. Ungdomarna 
tycks samtidigt korsa och bearbeta erfarenheter och (tillskrivna och aktiva) 
positioneringar mellan dessa sociala sammanhang. Också i andra skolut-
rymmen – korridorer, matsal och kaféer – tycks en positionering och även 
en förhandling av det tillskrivna invandrarskapet ske. Kommande avsnitt 
sätter fokus på interaktioner ungdomarna emellan utanför klassrummet. 
Här reser jag frågan hur sådana uttryck kan ses i relation till skeenden i 
klassrummen och narrativa positioneringar i förhållande till arbetsmarkna-
den.

”Jävla invandrare” – stereotyper och ironi,  
motstånd och positioneringar
Analysen i föregående avsnitt pekar mot hur de etniska kategorierna tas 
upp av ungdomarna i klassrumssituationer. Det finns en medvetenhet om 
kategorins potentiella effekter för karriärskapet. Därför kallar jag också 
sådana interaktioner för skolans implicita vägledande praktiker. Karriärskap 
handlar således om identifikationer och kategoriseringar. I föreliggande 
avsnitt diskuteras fortsatt hur etniska kategorier hanteras i möten mellan 
ungdomarna i skolans fria rum. Innan jag går in på de empiriska exemplen 
i detta avsnitt vill jag ge en illustration från några av mina första fältanteck-
ningar. Detta gör jag av två skäl. Dels för att visa att min forskarnärvaro 
påverkar interaktionerna och samtalen med ungdomarna. Dels för att belysa 
hur vidare sociala ordningar ramar in möten och samtal. Ungdomarnas 
samtal mellan varandra i skolan är inbäddade i sociala sammanhang som 
sträcker sig mellan det enskilda mötet, skolan som institution och det vi-
dare samhället (Keesing 1985). Scenen knyter tillbaka till tidigare avsnitt 
då frågan om ”invandrarskolan” återigen gör sig påmind.  

Under den andra veckan av mitt fältarbete har jag tagit sällskap med Özlem 

från HA-klassen. Efter lunchen sätter vi oss ner i kafeterian och Özlems fyra 

kompisar sluter upp. De går alla i olika klasser men känner varandra då de 

bor i samma område. En av kompisarna, Aysa, går i den SE-klass som jag 

nästkommande termin ska följa, men jag har ännu inte presenterat mig för 

klassen. Özlem presenterar mig för de andra och berättar att jag gör en studie 

om ungas karriärval. Jag fyller i med lite information, några av dem lyssnar 

mer intresserat än andra. Yasemin tar till orda direkt och säger; ”Förra året 
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gick jag på en svensk skola”. Jag frågar vad hon menar med en svensk skola 

och vilken det var. Hon säger att hon gick ett samhällsinriktat program på 

en närliggande skola och fortsätter att förklara:

  ”En skola med mest svenskar. Jag trivdes inte, det var nästan bara 

svenskar och så jag. Jag trivdes inte med utbildningen och inte med klassen, 

alla var så snobbiga, alltid nya kläder och de såg ner på en hela tiden. De 

betedde sig dåligt och jag trivdes inte. Jag vet att alla svenskar inte är så, 

men dom var dumma och snobbiga. Jag umgås ibland med svenskar men 

inte så mycket och ibland beter jag mig också svenskt. Nu går jag på handels 

på XGY och här trivs jag, det är mer invandrare.”

  Aysa är snabb att haka på Yasemin, utan att jag har hunnit sticka in 

någon följdfråga, och hon spinner vidare på frågan om svenskhet. Med lite 

retsam ton säger hon: ”Jag är svensk, det är säkert, jag är svensk. Tror du mig 

inte? Det står svensk i mitt passport!” Jag vet inte om eller vad jag ska svara 

på Aysas fråga som pekar på någon form av ironi och ett föregripande av en 

tänkbar kategorisering från min sida. Efter en kort paus fortsätter hon i lite 

allvarligare ton: ”Tror du att jag är svensk eller invandrare, utlänning? Om 

du ser mig nu såhär, vad tror du?” Jag vet inte vad jag ska svara, och jag är 

inte bekväm med frågan. Den känns som ett test. Eftersom Aysa redan sagt 

sitt medborgarskap så handlar det om en bedömning om utseende, svenskt 

eller utländsk. Jag svarar att det inte är så lätt att avgöra, av bara utseendet 

att döma kan hon vara både och. Sedan säger jag att Özlem sedan tidigare 

berättat att hon är kurd, varvid jag har bakgrundsinformation som gör frågan 

problematisk. Jag ”slingrar” mig ur svaret genom att använda hennes kompis 

kategorisering istället för att själv behöva placera henne. 

  Efter mitt väldigt taffliga ”svar” säger Aysa: ”Jag är invandrare, men 

mina barn blir en tredjedel svenskar”. Jag frågar varför hon har ställt den 

frågan, och från att tidigare två uttalande varit mer allvarliga i tonen, så 

skrattar hon och säger: ”Jag vet inte…”. Hon fortsätter, nu igen skattande: 

”Jag har inga svenska kompisar. Vill du bli min kompis?” De andra tjejerna 

skattar och säger att hon dummar sig. Yasemin tar allvarligt på frågan,  

eller så säger hon bara för att släta över Aysas skämt att: ”Jag hade faktiskt 

svenska kompisar när jag var yngre, men inte alls så många nu”. Jag säger 

inte så mycket och känner att jag inte riktigt kan hantera situationen. Tråden 

släpps snabbt och samtalet glider över på löst prat och skvaller där jag håller 

mig i bakgrunden.52 

(Scen	från	kafeterian)

52 Senare visar det sig att jag får bra kontakt med tjejgänget. Trots min egen känsla av att prövas, ifrågasättas  
 och misslyckas socialt i den scen som utspelas i kafeterian, blir jag ändå inbjuden till tjejernas gemenskap,  
 både i skolsammanhang och utanför.



kapitel 8 – kategoriseringar, tystnader och motstånd i skolan

– 245 –

Två punkter blir extra tydliga i denna scen och med dessa vill jag illustrera 
frågan om berättelsers sociala och mikropolitiska (Keesing 1885) inbäddning 
samt frågan om min forskarnärvaro. 
 ”Svenskhet” och ”svensk skola” sätts här i kontrast till ”invandrare” och 

”invandrarskola”. ”Invandrarskolan”, i implicit kontrast till ”svensk skola”, 
har fått fotfäste och upprätthålls i publika narrativ. Kanske Yasemin anar 
vilken beskrivning som så att säga är publikt gångbar och intresseväckande 
även, eller kanske framförallt, inför mig som forskare och dessutom ”svensk”. 
På detta sätt framkallar möjligen min närvaro Yasemins beskrivning. En 
annan tolkning av Yasemins beskrivning är att denna information och 
markering av ”svensk skola” är något viktigt i hennes vardag. Att beskriva 
skolor i ”etniska” termer, på grund av dess föreställda elevsammansättning, 
är vanligt förekommande bland ungdomarna ska det visa sig. I exemplet ovan 
beskriver Yasemin dock inte ”invandrarskolan” utan den ”svenska” skolan. 
Dessa fungerar ofta i dikotomi till varandra, där ”invandrarskolan” tillskrivs 
ett negativt symboliskt kapital blir den ”svenska” skolan positivt laddad. 
Dock behöver det inte betyda att alla elever tycker att en ”svensk” skola är 
bättre. Exempelvis talar Yasemin om ”svenska” elever, hur hon tycker att de 

”är” och hur hon vantrivdes i deras sällskap. I Yasemins beskrivning av den 
”svenska” skolans elever tycks en implicit maktaspekt mellan ”svenskar” och 
”invandrare” uttryckas, en maktaspekt som har potential att färga också vårt 
möte. De svenska eleverna var nedlåtande och snobbiga – med reservation 
för att inte alla svenskar är så. 
 Oberoende av vilken tolkning jag gör så kan Yasemins beskrivning be-
traktas som färgad av samhälleliga kategorier och över- och underordningar. 
Som vi sett i tidigare avsnitt är uppfattningar om ”invandrarskolan” och 
innebörder av det epitetet utbrett hos ungdomarna. Detta innebär också 
att vi i den konkreta situationen bär med oss socialt laddade positioner. I 
detta första möte mellan mig och tjejerna tycks förekomsten av externa 
kategoriseringar dominera umgänget. Så tolkar jag åtminstone Yasemins 
beskrivningar och även Aysas frågor om vem och vad man ”är” och betraktas 
som. När vi senare kommer att lära känna varandra närmare tonar dessa ut 
och blir svagare. Detsamma gäller min relation till de andra ungdomarna i 
studien, ju mer jag umgåtts med dem och lärt känna dem, desto mer präg-
las våra möten av personliga förutsättningar istället för att socialt laddade 
kategorier sätts i förgrunden. 
 Vad jag dessutom vill peka på med detta exempel är hur etniska kate-
goriseringar och identifikationer ofta tycks vara närvarande i interaktioner 
i skolan, implicit eller explicit beroende på tillfälle. Sociala konstellationer 
och interaktioner måste ses som inbäddade i sociala sammanhang. Närvaron 
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av etniska kategoriseringar och identifikationer är kanske inte så underlig 
när ungdomarna på olika sätt tycks påminnas om att skolan man går i är 
en ”invandrarskola” och inte en ”svensk skola”. Många av ungdomarnas 

”små berättelser” i föreliggande avsnitt kan möjligen förstås mot en sådan 
fond. I ljuset av ovanstående scen och analys vill jag därför diskutera de 
kategoriseringar som tar sig uttryck mellan ungdomarna (och mig) samt 
hur de används. Jag riktar analysen mot vad de säger om utrymmet och 
villkoren för karriärskapet i sig, men främst vad de säger om identifika-
tioner i karriärskapet. Etniska kategoriseringar, och i detta sammanhang 
invandrarskapet som en etniskt relaterad social kategori, är utan tvekan 
en närvarande dimension i ungdomarnas skolvardag, dock på olika sätt. 
Hur det tar sig uttryck i klassrumssituationer har analyserats tidigare. Ut-
trycken tar sig andra former mellan ungdomarna i möten i korridorer, kaféer 
mm. Men även här finns variationer givet olika konstellationer i mötena. 
I ovanstående scen är det rimligt att anta att min närvaro i stort bidrog 
till vad som aktualiserades i samtalet. Följande exempel som ges skiljer 
sig från ovanstående då jag tolkar att min roll för vad som sägs inte är lika 
framträdande, vid det laget hade jag hunnit lära känna ungdomarna och 
umgänget var mer avslappnat. 
 Ett exempel på hur ”invandrarskapet” kommer till uttryck i samtal mel-
lan ungdomarna utspelar en torsdagsmorgon när jag möter Selma, Osman 
och Serkan på väg till lektionen. Vi sammanstrålar i trapphuset. Serkan är 
den första att konstatera elevhissen är ur funktion igen och han säger vänd 
mot hissdörren att: ”Hissen funkar inte igen, jävla invandrare!” Hans ton är 
hög och vad jag tolkar som retsam och ironisk. Ingen av oss kommenterar 
detta mer än att Osman suckar över sakernas tillstånd innan vi vänder oss 
mot trapporna. Serkan är inte ensam i – vad jag kommer att tolka det som 

– sin markering av invandrarskapet. Genom mina fältanteckningar kan jag 
se ett stort antal av liknande händelser eller uttryck där ”invandrarskapet” 
påtalas. Detta gör att jag tolkar Serkans uttryck som en jargong som fångas 
upp av hans kompisar, även om de i detta exempel inte säger någonting.
 Vid ett annat tillfälle ska vi åka hiss igen, denna gång är inte Serkan 
med, utan jag, Selma och Osman har sällskap. Elevhissen är återigen trasig. 
Som tur är kommer Irene, deras klasslärare, och låser upp lärarhissen just 
när vi ska påbörja trappromenaden. Irene frågar om den andra hissen är 
trasig och Osman svarar: ”Det är svartingarnas fel, invandrarna har haft sönder 
den igen”. Irene svarar inte men släpper in oss i hissen. Irene kommenterar 
inte uttalandet, i likhet med att sådana uttryck inte heller bemöts i klass-
rumssituationer. Osmans uttryck är i tonen identiskt med Serkans. I mina 
fältanteckningar har jag antecknat hur många av ungdomarna på liknande 
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sätt tar upp invandrarskapet som en form av jargong och vad som tycks som 
en provokation och ironisering. På raster, i korta dialoger och uttryck är 
sådana tal vanliga och ständigt återkommande. ”Invandraren” målas med 
en sådan jargong upp som den som smutsar ner, förstör, stjäl, saboterar, 
skolkar, presterar dåligt i skolan och jobbar på pizzeria, städar eller kör 
taxi. Ofta tilltalar ungdomarna varandra i en retsam ton som ”invandrare” 
eller ”svartskalle”. En ironisk ton färgar de flesta av dessa uttalanden. Fråga 
är hur sådana uttryck kan förstås? 
 Konstruktionen av invandrarskap är inte bara en fråga om diskrimi-
nerande strukturer – den framkallar även en mängd reaktioner hos dem 
som underordnas och stigmatiseras (de los Reyes 2005). I berättelser av 
individer som riskerar att utsättas för diskriminering betonar Paulina de 
los Reyes (2005) hur man kan man se en rad olika strategier för att hantera 
stigmatiserande föreställningar och för att bryta objektiveringen. Ungdo-
marna tycks med hjälp av vardagliga strategier i skolan uttrycka en form 
av beredskap för att hantera etniska sterotyper och diskriminering. Dessa 
strategier grundar också för ett motstånd (jfr Ålund 1997). Tonen i sådana 
korta utfall som i hisscenen är ofta ironisk, provokativ och överdriven. 
Ungdomarna tycks förhålla sig till den stereotypa bilden av invandraren och 
också genom uttryckens framtoning desarmera bilden av densamma. Det 
sätt som invandrarskapet påtalas i klassrumssitationer gentemot lärarna 
finner likhet med dessa uttryck ungdomarna emellan i ”korridorerna”. En 
skillnad är att tonen i de senare sammanhangen är än mer ironisk och 
även skämtsam, möjligen beroende på det i symbolisk (och praktisk) me-
ning friare handlingsutrymmet i korridorsammanhangen. Tonen i dessa 
uttalanden, det sätt på vilket de sägs och i vilka sammanhang, gör att jag 
inte tolkar dem som uttryck för resignation. Uttalandena/uttrycken är 
snarare en kritisk kommentar till stereotypen. När t ex Tahir uttalar att 

”Jävla invandrare… spottar på golven!” så påvisar tonen och sammanhanget att 
det inte handlar om att han tar till sig denna beskrivning av invandraren. 
Snarare tycks det handla om ett motstånd och en form av kritisk hantering 
av kategoriseringen än ett accepterande av den. Bakom den skämtsamma 
formen finns ett igenkännande av stigmatiseringen och därigenom ett 
medvetandegörande.
 Ironin tycks på så sätt användas som verktyg för att sätta fingret på 
kategoriseringen (stigmatiseringen). Ironi kan betraktas som en strategi: 

”Genom ironin ifrågasätter man ordens betydelse i den jämförelse som sker 
mellan ordens dominerande innebörder och den sociala verklighet man 
befinner sig i.” (Lalander & Johansson 2007:195). Med hjälp av ironi kan 
man genomskåda och demonstrera begrepps ihålighet och den kan använ-
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das som en överlevnads- och förändringsstrategi för personer som befinner 
sig i en underordnad position (Wahl m fl 1998:117). Genom ironin som en 
form av protest kan man öppet synliggöra uttryck för underordning och i 
sitt sätt verkar den förändrande genom att skapa förvirring, genans, skratt, 
osäkerhet osv (Wahl m fl 1998). Hur skratt och ironisering blir verktyg för 
att utmana föreställda stereotyper kan illustreras i följande scen. 

Jag och Afir är nere i kafeterian och spelar biljard. Vi pratar lite om helgen. 

Afirs två kompisar, Emre och Deniz, som jag har stött på förut kommer till 

biljardbordet. De vet att jag är där som forskare och gör en studie om ung-

domars karriärval. Killarna byter några ord med Afir och kommenterar vårt 

spel. Sedan vänder sig Emre mot mig och frågar mig i retsam ton: ”Ska du 

intervjua dom om kriminella invandrarna i förorten?”. Innan jag hinner svara 

så kontrar Afir genom att vända sig till mig och säger om sin kompis: ”Han 

kommer från förorten så du fattar inte vad han säger… jävla invandrare...” 

Han vänder sig skrattande därefter mot sin kompis och kontrar ironiskt 

med: ”Prata så att svenskar förstår…”. Dom skrattar och så gör jag också 

något avvaktande, tonen är kompisaktig dem emellan och diskussionen går 

vidare. Jag får känslan av att Afir försvarar mig och samtidigt också svarar 

Emre i samma retsamma ton, där han använder sig av samma stereotyper 

som honom. På detta sätt tycks Afir samtidigt bekräfta sin kompis uttryck. 

Den retsamma ton som kompisarna använder mot varandra används också 

mot mig, men rimligen inte med samma gemenskapsskapande innebörd. 

När jag och Afir avslutat spelet tar Emre upp en boll och kastar över bordet. 

Afir kommenterar, inte mot mig utan mer i retfull ton mot Emre: ”Kolla vad 

invandraren gör… så här gör invandrarna…” 

(Scen	från	kafeterian)

Afirs kompis tycks vilja markera mot mig som forskare och också svensk att 
han är medveten om den bild som finns om invandrare. Han kan inte vara 
säker på jag inte har fördomar mot honom. På detta sätt är jag medskapare 
till situationen. Min sociala position som svensk och också forskare måste 
ses som laddad med sociala innebörder och maktaspekter. Mötet och de 
kommentarer som fälls i detta måste också förstås som en mikropolitisk 
kontext (Keesing 1985). Afirs uttryck om att de från förorten inte kan göra 
sig förstådda på svenska kan ses i relation till starka publika narrativ om 
invandrares språkbrister (de los Reyes & Wingborg 2002, Hällgren m fl 2006, 
Kamali & Sawyer 2006, Sjögren m fl 1996). Emres uttryck om invandrare 
från förorten kan ses mot bakgrund av den segregation och stigmatisering 
av förorten (och dess invånare) som finns. Möjligen är det denna bild som 
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provocerar Emres uttryck. Han föregriper kategoriseringen och försöker 
oskadliggöra den – åtminstone för stunden i denna situation. 
 Oavsett om kommentaren är riktad mot mig eller inte så blir det viktiga 
här hur Afir och Emre använder sig av stereotyperna och förstorar upp dem 
genom den ironiska ton som anläggs – ”invandrare” från förorten som inte 
kan tala svenska och är kriminella, ”svenskar” som inte förstår invandrares 
språk. Genom den ironiska tonen och förstärkt av de gemensamma skrat-
ten kan uttalandena inte bara ses som en desarmering av stereotypen utan 
också som ett förlöjligande av den – och antagligen av dem som tar den för 
sanning. 
 En av de mest kraftfulla analyserna av hur diskriminering hanteras 
presenteras av Les Back (1996). Inspirerad av Paul Gilroy studerar Back hur 
ungdomar i Londons förortsområden förhåller sig till rasism och sociala 
förutsättningar och utvecklar nya, synkretiskt sammansatta kulturella for-
mer och identiteter (jfr Ålund 1997). I detta belyser Back hur ungdomarna 
använder sig av ironi och parodi för att göra motstånd mot rasism. Han slår 
fast hur: “Black young people do not passively experience racist discourse. 
There exists a level of experience in which racist ideas and meanings are 
worked on, subverted and partially transformed” (1996:178). Även om ung-
domar använder sig av etniska stereotyper ska inte detta betraktas som att 
de internaliserar dessa (jfr symboliskt våld). Istället handlar det om en ex-
ponering av stereotypers uppbyggnad och ett förlöjligande av deras mening. 
På detta sätt undergrävs diskriminerande strukturer (Back 1996:177). I likhet 
med Backs analyser visar ungdomarnas uttryck i föreliggande studie hur 
underordning och etniska stereotyper hanteras på olika sätt i interaktioner 
i skolan. Uttrycken ungdomarna emellan blir en projektionsyta där strider 
om meningsskapande och identifikationer sker. Men samtidigt, liksom Back 
(1996:177) betonar, är uttryckens gränser mångtydiga och dubbelbottnade 
med en spänning mellan att å ena sidan reproducera rasistiska stereotyper 
och å andra sidan potentialen att genom parodin förändra rasistiska kate-
gorier. 
 I ett svenskt sammanhang har liknande uttryck hos unga uppmärk-
sammats av Åsa Andersson (2003) och Rickard Jonsson (2007). Andersson, 
som studerar hur tjejer identifierar sig, fångar upp ironiserande uttryck i 
deras berättelser om t ex det ”mångkulturella samhället”, i vilka ironi och 
skratt artikulerar ytterligare betydelse till det sagda. Jonsson (2007) visar, 
i sin avhandling om maskulinitet och språk i en högstadieskola, hur killar 
använder ”invandrare” i retfulla situationer och hur detta kan uppfattas 
som förhandlingar av begreppets innebörd. Uttrycken från ungdomarna 
i föreliggande studie finner likhet med sådana som både Andersson och 
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Jonsson uppmärksammar. De säger oss dels något om identifikationspro-
cesser, dels något om omgivande samhällets kategoriseringar och de ungas 
hantering av dessa. 
 Strider om berättelser blir strider om identiteter (Somers 1994:631). 
Ungdomars berättelser där invandrarskapet desarmeras och ironiseras kan 
betraktas som en form av motberättelser (jfr Andrews 2004b, Somers 1994), 
där de unga tycks förhandla rätten att få identifiera och definiera sig själv 
i relation till skolan och arbetsmarknaden. 

Counter-narratives is a crucial strategy when one ś identity is not expressed 

in the dominant public ones. It is not surprising then that the narratives of 

excluded voices reveal ‘alternative values’ since narrative ‘articulate social 

realities not seen by those who live at ease in a world of privilege’. (Somers 

1994:631) 

Motberättelser säger också något om publika narrativ, då de vanligen formu-
leras i relation till och även i opposition mot de dominerande berättelserna 
(Andrews 2004b:2). I detta fall tycks de dominerande publika narrativen 
sätta etnicitet i förgrunden och de tycks upprätthålla utbredda etniska 
stereotyper. Åtminstone tycks ungdomarna läsa in detta som tongivande. 
Ungdomarnas ironierande uttryck, tolkade som motberättelser, tycks bli en 
strategi att utifrån sin position skapa agens och utrymme för identifikationer. 
Varje berättelse och motberättelse är på så sätt en form av socialt agerande 
och har en performativ innebörd (Anthias 2002, Somers 1994).
 På samma sätt som ungdomarna i retsam ton talar om invandrarna 
som skräpar ner, förstör, kommer för sent osv, så disidentifierar (Skeggs 
2006) ungdomarna sig i skolkontexten på detta ironiserande sätt med  

”invandrarjobben”.  Det kan handla om att någon slänger ur sig kommentaren 
att kompisen ska bli pizzabagare eller städare, och där den andre faller in 
i skämtet alternativt kontrar med ett alternativ. Ett av flera exempel från 
fältanteckningar är från när jag har bestämt möte med Elena för intervju. 
När jag och Elena är på väg in i hissen träffar vi Afir och hon säger till  
honom: ”Afir vet vad han vill bli, han ska bli egen företagare, eller hur Afir?!”  
Afir svarar skrattande ”Visst”. Elena säger ”Pizzabagare…” och skrattar. Sedan 
när hissdörrarna har stängts berättar hon att: ”I ettan ville Afir bli jurist precis 
som mej, vi brukade prata om det.” 
 Ungdomarna är medvetna om stereotypen om den invandrade pizza-
bagaren, inte minst när man talar om egenföretagande, och de har också 
reella exempel på detta genom föräldragenerationens arbetsmarknadspo-
sitioner. Ungdomarna förhåller sig till positionen som pizzabagare men 
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samtidigt tar de i sina berättelser aktivt avstånd från denna position, bl a 
genom att ironiskt synliggöra den. De identifierar sig inte med den i sina 
karriärskapanden, åtminstone inte i sina önskade framtider. Både Afir och 
Elena säger att de ska studera vidare. Liknande exempel finns när tjejerna i 
SE-klassen driver med varandra och säger att det enda de som invandrare 
kommer att se av en ekonomiavdelning är golven som de ska städa. Detta 
samtidigt som de uttrycker vidare studier som både sannolika och önskade 
framtider. Ironiseringen över kategoriernas effekt på karriärer visar vem 
och vad ungdomarna inte vill vara.  
 Sammanfattningsvis pekar berättelserna på att ungdomarna inte identi-
fierar sig med den tillskrivna kategorin invandrare. Istället disidentifierar de 
sig med den sociala kategorin och den underordnade position som uppfattas 
följa med den (jfr Skeggs 2006). Ungdomarna är medvetna om vilka som är 

”invandrarjobb” och vilka som är ”svenska jobb” men i sina beskrivningar 
formulerar de strategier bort från den tidigare positionen; byta namn, visa 
upp sig, satsa på utbildning osv. Om dessa strategier talar de i allvarlig ton. I 
skolan driver de däremot med positioner på arbetsmarknaden – t ex genom 
att skämta om att de ska välja alternativt bli tilldelade stereotypa ”invand-
rarjobb” såsom städare eller pizzabagare. Disidentifikation, i motsats till 
identifikation, handlar därmed om att markera att ”sån är inte jag” (Skeggs 
2006) och när det kommer att handla om karriärskapande markeras att 

”sån har inte jag tänkt bli, på det arbetet har inte jag tänkt hamna”. 

Sammanfattande reflektioner  
– Identifikation och disidentifikation i skolan 
Kategorin ”invandrare” blir en viktig komponent i ungdomarnas karriär-
skapsberättelser. Genom att hänvisa till denna sätter de fingret på invand-
rarkategorins inverkan på underordningsprocesser i skolan och på arbets-
marknaden. Analyserna i tidigare kapitel har visat på hur ungdomarna i 
sina berättelser tycks förstå och hantera sådana kategoriseringar på olika 
sätt beroende på socialt sammanhang och på hur handlingsutrymmet och 
konstellationer i detta ser ut. 
 När ungdomarna talar om invandrarskap i relation till arbetsmarknaden 
förhåller de sig till en extern kategorisering och hanterar de begränsningar 
som de uppfattar att kategorin utgör. Till exempel blir vissa inkluderings-
strategier svar på den etniska diskriminering de vet förekommer i sam-
hället. Detta diskuterades i kapitel sex. I arbetsmarknadsberättelserna 
handlar det således mer om att ungdomarna hanterar och försöker komma 
förbi effekterna av ett tillskrivet invandrarskap, snarare än att de försöker 
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att förändra kategorin som sådan. När invandrarskapet berättas i skolans 
sammanhang tycks det symboliska utrymmet för handling vara större.  
I skolans kontext tycks ungdomarna i sina (narrativa) ageranden utmana 
själva kategorin och demonstrerar dess möjliga utfall. Ungdomarna påkal-
lar på så sätt lärarnas uppmärksamhet mot invandrarkategorins potentiella 
effekter för deras framtid. Vad som utspelar sig i sådana händelser mellan 
lärarna och ungdomarna är i min tolkning implicita karriärvägledande 
praktiker. Karriärskap är, som vi tidigare sett, i grunden en respons på en 
serie identifikationer och kategoriseringar. I och med att ungdomarna tycks 
göra skolaktörer uppmärksamma på de strukturer som finns kan man se 
detta som ett ifrågasättande av de strukturella begränsningarna snarare 
än en anpassning till dessa. 
 I analysen reser jag frågan om lärarnas tystnad inför sådana händelser 
som ungdomarna iscensätter i klassrummen. Frågan är om denna tystnad 
kan förstås som ett försök att upprätthålla skolan likvärdighetsideal från 
lärarnas sida? Eller är lärarnas tystnad helt enkelt uttryck för en rädsla för 
konflikt eller för en osäkerhet? Eller för omedvetenhet? Oavsett vilket tycks 
lärarnas tystnad osynliggöra skilda verklighetsuppfattningar. I sina effekter 
riskerar tystnaden därför att bli diskriminerande och utövar på sätt och vis 
en form av symboliskt våld.
 Den performativa innebörden, liksom motberättelserna och ironins 

”bakgrundsnarrativ”, måste ses i ljuset av den sociala kontext och de möj-
lighetsstrukturer där berättelserna skapas. I skolan skapar ungdomarna 
identifikationer som sträcker sig ut mot samhället. När det handlar om kar-
riärskapande blir t ex yrkesidentifikationer i relation till arbetsmarknaden 
centrala. På samma sätt tas samhälleliga kategoriseringar in och bearbetas 
mellan ungdomarna inom skolans väggar. Exempelvis blir det tydligt hur 
vissa kategoriseringar som uttrycks av ungdomarna i skolan baseras på 
tolkningar och erfarenheter av arbetsmarknadens diskriminering, såsom 
när man i skolan i ironiska ordalag talar om framtidsjobb som städare eller 
pizzabagare. Samtidigt tycks ungdomarna vara osäkra på om de kategorier 
och den underordning som de uppfattar som rådande på arbetsmarkna-
den även gör sig gällande i skolan. En tydlig illustration på detta, som vi 
känner igen från tidigare kapitel, är när tjejerna i HA-klassen misstänker 
att lärarna inte utdelade några praktikplatser med hög status beroende på 
att det bara är ”svartskallenamn” på klasslistan. Med andra ord förestäl-
ler sig ungdomarna att den sortering och kategorisering som de misstror 
arbetsmarknaden för också finns i skolan och dessvärre också att lärarna 
upprätthåller en sådan (jfr Lundqvist 2007a). 
 Även i ungdomarnas sociala interaktioner hanteras invandrarskapet som 
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kategori. De överdrivna stereotyperna av ”invandraren” som ungdomarna 
spelar upp främst i korridorerna kan förstås som en disidentifikation (Ske-
ggs 2006) snarare än som en kapitulation inför nidbilden av den invandrare 
som skolkar, smutsar ner, inte kan tala svenska, jobbar på pizzeria osv. Ge-
nom ironin visar ungdomarna att de är medvetna om kategoriseringarna. 
I desarmeringen av kategorierna markeras att man inte är offer, samtidigt 
som man i detta också tar över definitionerna över dem – om än kortvarigt. 
Ungdomarna tycks i strategiska syften spela kortet ”invandrare” då de går 
in och ut ur kategorin, för att desarmera den och i slutänden disidentifiera 
sig från de negativa karakteristiska som tillskrivs kategorin. På detta sätt 
skapar de ett socialt utrymme att själva identifiera sig i olika sammanhang, 
bland annat i anknytning till karriärskapet. På så sätt blir detta ”görande” 
viktigt för fortsatta positioneringar i karriärskapet. 
 Samtidigt tycks de skämtsamma, provocerande och ironiska kom-
mentarerna om invandrarskapet röra sig på gränsen mellan allvar och lek. 
Ungdomarna är antagligen medvetna om att de inte har full kontroll över 
iscensättningen och rolluppsättningen – kategoriseringen kan så att säga 
slå tillbaka. Ungdomarna är heller aldrig helt fria att fabricera sina egna 
berättelser och självpresentationer som de själva önskar (Somers 1994:629). 
Just det faktum att dessa kategoriserande sammanhang blir föremål för 
ungdomarnas strider säger också något viktigt om kategoriernas symbo-
liska värde och om (tolkningar av) de sociala sammanhangens gränser för 
karriärskap. Striderna visar att etnicitet och ett tillskrivet invandrarskap 
blir avgörande i karriärskapet, betraktat ur ungdomarnas ögon, samt att 
slagen inte bara förs på arbetsmarknaden utan även i en skolkontext.
 Skapandet och förhandlingar av sociala gränser, i Barths (1969) anda, 
kan sammanfatta detta kapitel. På grund av kategoriseringars och struktu-
rella förutsättningars inflytande på de ungas karriärskapande sker en form 
av förhandling av sociala gränser för identifikationer, positioneringar och 
kategoriseringar. Hur gränsdragningar görs och den potential som finns 
för att överskrida dessa gränser varierar med det sociala sammanhangets 
förutsättningar. Detta märks även när jag i kommande kapitel riktar fokus 
mot transnationella möjlighetshorisonter i karriärskapet. Här fortsätter 
diskussionen om sociala gränser, karriärskapande, identifikationer och 
translokala positioneringar utifrån ett transnationellt perspektiv. Konkret 
handlar det om hur ungdomarna – i en vardag som präglas av relationer till 

”hemlandet” – förhåller sig till andra sociala sammanhang än det svenska 
och hur ett symboliskt karriärskapande gentemot hemlandet samverkar 
med karriärskapande i Sverige. 
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Transnationella 
möjlighetshorisonter

Vilka möjligheter en människa har i sitt karriärskap varierar med det sociala 
rummets förutsättningar och struktur. Varierar gör även såväl identifika-
tioner som externa kategoriseringar, då dessa samspelar med de positioner 
som genereras av de olika rummens nätverk av relationer. I de föregående 
kapitlen visade jag hur ungdomarna berättar om möjligheter i karriärskapet. 
Många bedömer sina chanser på arbetsmarknaden till stor del utifrån vad 
invandrarskapet som kategori och underordnad position kan komma att 
betyda. Här förhåller ungdomarna sig till hur de tror att omgivningen ser 
på och behandlar dem och på basis av detta utvecklar de olika former av 
inkluderingsstrategier. Ungdomarna är också involverade i gränsskapande 
och förändrande processer i skolan. I interaktioner med lärare uppmärk-
sammar ungdomarna kategoriseringar som kan komma att begränsa de-
ras handlingsutrymme. I samspel ungdomarna emellan desarmeras den 
invandrarkategori som de ser i sina möjlighetshorisonter. Jag har således 
pekat på hur ungdomarna tolkar och hanterar betydelsen av sociala grän-
ser i de olika sociala rum som skolan och arbetsmarknaden utgör. I dessa 
sammanhang blir det tydligt hur möjligheterna till gränsöverskridande 
och förhandling tycks samvariera med position och de sociala rummens 
praktik och struktur.  
 Kapitel nio handlar också om sociala gränser, identifikationer och möten 
med andra aktörer. Här riktar jag intresset mot ytterligare en rumslig aspekt 
av möjlighetshorisonten: den transnationella. Perspektivet breddas och jag 
fokuserar på hur ungdomarna i sina berättelser om karriärskapet också 
talar om ”hemlandet” och sociala gemenskaper som går utöver det lokalt 
svenska sammanhanget. Hur ser den föreställda karriären ut i ett sådant 
perspektiv? Det handlar om hur tillskrivningar, förväntningar och möjlig-
heter till positioneringar i karriärskapet ser ut i, vad som kan benämnas 
som, ett transnationellt sammanhang. Frågan är varför detta sammanhang 
aktualiseras och vad det är ett uttryck för? Kapitlet handlar därför om sam-



– 256 –

kapitel 9 – transnationella möjlighetshorisonter

spelet mellan olika lokala, nationella och transnationella sociokulturella 
sammanhang samt hur de inverkar på ungdomarnas framtida aspirationer, 
orienteringar och möjlighetshorisonter i karriärval. 
 Jag fokuserar på hur olika sociala gränser uppfattas och hur olika för-
handlingar och möjligheter till positioneringar spelas upp i dessa gränser. 
Anthias (2002) begrepp ”translokal positionalitet” blir här ett centralt verktyg 
för att uppmärksamma individers identifikationsprocesser och orienteringar 
som sträcker sig mellan olika sociala sammanhang. Begreppet refererar till 
mer komplexa, ibland motstridiga former av positionalitet och pekar mot 
att individer kan interagera i en rad sociala och geografiska kontexter och 
inta olika positioner beroende på skilda sociala sammanhang. 
 Anders Wimmer och Nina Glick Schiller (2002a, b) har i en uppmärk-
sammad artikel diskuterat tanken om att samhällsvetenskapen främst har 
kommit att beskriva sociala processer inom nationalstatliga gränser, vilket 
innebär en inskränkningen av analytiskt fokus. Konsekvensen av detta blir 
att betydelsen av relationer mellan nationellt definierade territorier och 
sociala processer som inte låter sig fångas i nationella termer underskattas 
eller förbises. Denna ”metodologiska nationalism” ger också effekter när 
det kommer till studiet av karriärskap. Exempelvis förstås barns studie-
prestationer och -aspirationer ofta i relation till familjens socioekonomiska 
position i Sverige (SOU 2000:39). Då personer med utländsk bakgrund ofta 
har en lägre yrkesposition i Sverige än vad deras utbildningsnivå och kom-
petens från hemlandet skulle ha kvalificerat dem för, kan detta innebära 
att faktorer i hemmet som rimligen borde ha betydelse för utbildningsval 
och studieprestationer underskattas (SOU 2000:39, jmf Similä 1994, Ålund 
1997). Om den socioekonomiska positionen från hemlandet utelämnas, in-
verkar det på förståelsen av relationen mellan kulturellt kapital i hemmet 
och ungas studieprestationer och karriäraspirationer. Ensidiga nationellt 
avgränsade korrelationsförklaringar är därför inte tillräckliga för att förstå 
möjlighetshorisonter som kanske skapas på tvärs av nationella positionsbe-
stämningar och kapitaltillerkännanden (jfr Faist 2000).
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Karriärinvesteringar och översättnings- 
strategier i transnationella rum 
I många fall berättar ungdomarna om utbildningens betydelse i ”hemlan-
det”. 53 Man säger till exempel att föräldrarna egentligen hade velat att man 
skulle ha läst till läkare eller tandläkare, eftersom det är yrken med hög 
status i föräldrarnas hemland. Alternativt berättar ungdomarna om hur 
föräldrarnas uppmaningar om utbildningsinvesteringar i Sverige ofta kon-
trasteras mot de begränsade utbildningsmöjligheter som finns i hemlandet. 
Ungdomarna översätter själva sina utbildningar till hemlandets måttstock 
och utbildnings- och yrkesmässigt identifierar de sig i vissa fall gentemot 
andra yrkeshierarkier än de gängse svenska. Detta kan också ta sig mer 
konkreta uttryck, såsom att man vill vidareutbilda sig i något annat land än 
Sverige; exempelvis sitt hemland eller ett tredje land. Det händer också att 
ungdomarna säger sig sträva efter att ha hög arbetsinkomst som de relaterar 
till framtida investeringar och status i hemlandet. Sådana berättelser pekar 
mot att analysen och förståelsen av ungdomarnas karriärskap inte kan av-
gränsas till endast ett nationellt sammanhang (jfr Malkki 1992, 1995), med 
fokus endast på en svensk arbetsmarknad, eller ”svenska” värdesystem och 
karriärvägar. Detta pekar också mot att unga i sina karriärer använder sig av 
olika former av socialt kapital som är gränsöverskridande. De influeras av 
sociala kontakter och genom gemenskaper som sträcker sig över nationella 
gränser sätts deras karriärer in i en transnationell kontext.
 
Statushierarkier och översättningar
Hur värderingen av utbildning och specifika yrkesval relaterar till andra 
kontexter än ett svenskt sammanhang, synliggörs i nedanstående dialog med 
tre tjejer, Biljana, Elvira och Azita, som samtliga har bosnisk bakgrund och 
går i SE-klassen. Två av tjejerna har mödrar med utbildning inom ekonomi 
och som också hade anställning som ekonom i hemlandet. I Sverige arbetar 
en av mödrarna som förman på ett lager och de andra inom produktionen 
på ett industriföretag. I intervjuerna blir det tydligt hur tjejerna föreställer 
sig en statushierarki av utbildningar och yrken i Bosnien och att de relaterar 
till denna. Samtidigt försöker de att översätta den svenska samhällsekono-
miska utbildningen till bosniska förhållanden: 

53  Begreppet ”hemland” brukar generellt användas för det land som individen är född i. Vad som upplevs som 
hemland är samtidigt också en subjektiv bedömning som har att göra med individuella identifikationspro-
cesser. Ungdomarna födda utanför Sverige talar om sitt födelseland som sitt hemland. De ungdomar som är 
födda i Sverige talar i olika sammanhang om föräldrarnas hemland också som sitt hemland. I följande text 
markerar jag inte hemlandet inom citationstecken, men med ovanstående förklaring vill jag signalera att det 
är den subjektiva uppfattningen om hemlandet som åsyftas.
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Azita: Om man gick till ekonom [i Bosnien] så visste man att man skulle 
få bra jobb.
Biljana: Om man gick till ekonom i Bosnien, då var det bra. /…/
Elvira: I Bosnien är det så att om nån frågar vad du pluggar med och du 
säger ekonomi då blir det såhär ’wow, vad bra’.
Azita: Jaa, det är så.
Elvira: Men i Sverige kommer ju vem som helst in på samek. Det är ju 
enkelt här.
Catarina: När ni åker ner dit och säger att ni läser ekonomi….
Azita: Aaa, dom behandlar en som att man är smart.
Elvira: Aaa, då ses man som smart.
Biljana: Aaah, smart.
Elvira: Jaa, men egentligen så är man ju dum i huvudet….
Azita: När dom frågar om mina betyg så vill jag byta samtalsämne.
Elvira: Jag vet ju inte hur jag ska förklara för vi har ju ett annat betygs-
system. 
Azita: Om man säger till dom att man har trea i snitt, så blir det typ att 
vad dum du är.
Elvira: Nämen, det är ju bra för att ekonomiska programmet är svårt där 
nere. 
Biljana: Dom bara ’är det sant?’.

Tjejerna konstaterar att i Bosnien bemöts de med beundran och respekt när 
de säger att de läser ekonomi. Samtidigt anser de själva att de undanhål-
ler information om svenska utbildningsförhållanden, då ”vem som helst” 
kommer in på samhällsekonomiska programmet i Sverige. Diskussionen 
fortsätter med att tjejerna konstaterar hur viktigt det är för föräldrarna 
att inför släktingarna i Bosnien framhålla att deras barn har lyckats bra i 
skolan och att just studier i ekonomi är bevis för detta. Detta manifesteras 
bland annat genom att mödrarna framhåller sina döttrars investeringar 
i ”ekonomiprogrammet” samt överdriver och ibland också ljuger om sina 
döttrars utomordentligt goda utbildningsprestationer i samtal med släk-
tingar i hemlandet. 

Elvira: Min morsa brukar alltid ljuga för mina släktingar…..
Biljana: Min mamma säger att jag har MVG.
Azita: Min mamma brukar försöka att byta samtalsämne men en gång hon 
ljög rakt upp i ansiktet på den här personen, dom andra pratar jämt om 
sina barn och barnbarn, att dom har så bra betyg och så… och min morsa 
vet inte vad hon ska säga för hon vet att jag inte har så bra betyg, och då 
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antingen så håller hon käften eller så byter hon samtalsämne. Men en gång 
så svarade hon att jag har alla femmor i betyg. Jag hoppas att dom inte letar 
efter betygbevis på papper för då blir det svårt (*skrattar*).
Elvira: Min mamma och moster satt och pratade om skolan och det är det 
enda dom pratar om för att utbildningen är verkligen allt, allt. 
Biljana: Aaah, allt!
Elvira: Och en av mina kusiner gick på universitetet men hoppade av och 
min moster blev sur. Och min moster frågar min mamma ’hur går det för 
Elvira i skolan?’ och min mamma bara ’det går bra för henne, det går bättre 
än vi trott, hon pluggar mycket och hon jobbar nu också, det är bra’. Alltid 
bara ’det är bra, det är bra...’. hon pratar bara bra om mej för att dom ska 
få en bra bild av mej. 
Azita: Och till min morsa, nu frågar släktingar henne hela tiden att ’vad 
ska hon göra efter skolan?’ och min mamma säger att ’Ja men du vet, hon 
tänker inte plugga direkt, för här i Sverige, här i Sverige du vet, man ska 
ha ett litet uppehåll’ (*skrattar*).
Biljana: Man måste lura dom, man måste lura dom…
Elvira: Men det blir ju jobbigt för oss. I mina släktingars ögon blir mina 
föräldrar fina för att dom har uppfostrat mig på ett bra sätt… så dom ljuger 
för att dom ska bli fina i deras ögon. 
Biljana: Jaa, det är så.
Catarina: Så utbildning är viktigt i Bosnien?
Azita: Jaa, man har inget sabbatsår där inte.

Barnens utbildningsprestationer vägs mot det värde som utbildning tillskrivs 
i Bosnien. Samtidigt används svenska normer kring karriärvägar, t ex att 
man kan ta ett sabbatsår, för att legitimera ett eventuellt studieuppehåll som 
i ett bosniskt sammanhang möjligen skulle ses som mindre bra. Tjejerna 
förstår varför mödrarna upprättar denna ”förlängda självpresentation” – det 
är viktigt att visa att man har lyckats. Det faktum att man har migrerat 
till ett land där utbildningsmöjligheterna anses vara goda förstärker också 
vikten av att vara framgångsrik. 
 Man kan givetvis anta att det inte är ovanligt att föräldrar i allmänhet 
jämför sina barns prestationer sinsemellan och att alla föräldrar vill visa upp 
sina barns framgångar, indirekt som ett tecken också på ett gott föräldraskap. 
Samtidigt visar de tre tjejerna hur detta kan förstärkas när det handlar om 

”översättningar” mellan olika nationella sammanhang och hur det skapas 
utrymme för viss ”tolkningsfrihet” över olika sociokulturella kontexter. 
Min observation av hur ungdomarna identifierar och positionerar sig i olika 
sociokulturella sammanhang överensstämmer med Moldenhawers (2001, 
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2005) och visar att ungdomars karriärskap och identifikationer inte sällan 
sträcker sig utanför nationalstatliga gränser. Vad gäller unga vars familj 
har migrerat till ett nytt land, visar Moldenhawer (2001, 2005) vidare hur 
inte bara familjens position i ”värdlandet” utan även den socioekonomiska 
positionen från hemlandet blir viktig för de ungas utbildningsframgångar 
och karriäraspirationer. De ungas karriärval kom primärt att baseras efter 
professionens status i det transnationella nätverk de var en del av. Dessutom 
använde de sig av och kombinerade resurser som korsade nationella och 
lokala gränser (Moldenhawer 2001, 2005). Därmed kan ungas karriärskap 
delvis ses i ljuset av den transnationella migrationstillvarons sammanhang 
och relationer. 

Kapitalkonverteringar och migrationens  
publika framgångsnarrativ
Många av ungdomarna berättar att det blir speciellt viktigt att ”lyckas” med 
sin karriär, givet de utbildningsmöjligheter som står till buds i Sverige. Omed 
och Tahir, som inte har tänkt studera vidare, är väl medvetna om att man 
borde vidareutbilda sig. Detta utläser de från föräldrarnas råd och från 
samhälleliga karriärnormer. Men i berättelserna finns även förväntningar 
på dem från hemlandet Turkiet. 

Omed: Det är väldigt viktigt att läsa i Turkiet.
Tahir: Ahh, om du läser vidare där, och får ett bra jobb, då är du mycket 
såhär, då tycker dom om dej lite mer. Du blir familjens…blomma.
Omed: För man har inte samma möjligheter där som man har här du vet, 
jag tycker att barn där har mer vilja än barn i Sverige, på att gå i skola.

De tycks skamsna för att de har bättre studiemöjligheter i Sverige än vad 
unga i Turkiet har. Även deras klasskamrat Gabriella beskriver hur möjlig-
heter och begränsningar till utbildning jämförs mellan nationella kontexter 
och hur hennes mor med en sådan argumentation önskar att hennes dotter 
utbildar sig. 

Gabriella: Mamma, hon säger att v́i bor i ett land där man har världens 
möjligheter att kunna utbilda dig och bli… med tanke på vissa andra länder 
där man inte ens har tillgång till skola, och här får vi ju chansen… du tar ju 
bara lån och börjar plugga och avbetala senare’… så hon vill verkligen…

Förväntningar från familjen och släkten tar sig olika uttryck beroende på 
vilken nationell kontext de relateras till. Här handlar det om hur möjlig-
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hetsstrukturen och även familjens sociala position i denna kontext bedöms. 
Om vi återgår till Biljanas, Elviras och Azitas fortsatta samtal visar även 
det vidare på hur deras handlingsutrymme och möjligheter till utbildning 
kontrasteras mot de begränsningar som sägs finnas i Bosnien. I det bosniska 
utbildningssystemet har inte alla möjlighet att studera vidare:

Elvira: Dom [föräldrarna och släkten i Bosnien] tänker så här att, du är i 
ett främmande land och du kommer alltid att ses som en svartskalle…
Azita: Aaa, som en svartskalle i Sverige…
Biljana: Och du har värsta möjligheterna i Sverige och…
Elvira: I Sverige har du möjligheterna.
Biljana: I Sverige har du möjligheter, och dom säger att ’du i Sverige du 
har möjligheter men vi här i Bosnien vi har inga möjligheter, och vi vill 
verkligen plugga och du som har möjligheterna du vill kanske inte’.
Azita: Alltså dom ger en skuldkänslor.
Biljana: Och man bara ’okey, jag ska plugga vidare, låt mej va’. Och dom 
bara ’vad ska du bli?’ och jag bara ’typ, ekonom, mäklare, städare’/…/
Elvira: Alltså jag förstår hur dom känner. Alltså att man har möjligheter 
och utbildningen tar en långt i livet. Mina kusiner som bor i Slovenien, 
dom förstår oss i Sverige, dom vet hur det är, för att slovenerna ser dom 
som flyktingar för dom är ju bosnier. Dom ser inte dom som människor, 
flyktingar är en dålig sak. Deras väg ut är deras utbildning som en väg ut 
och för en position i samhället…
Biljana: Dom ska bevisa att dom kan…
Elvira: Och dom vill att jag ska plugga här i Sverige för att vi betalar ing-
enting, egentligen så får vi allt gratis, böcker allt. Där måste man betala allt 
själv. Så då blir det så att ’varför ska du, alltså jag, förstöra för min egen del 
när man har möjligheten och allt. Du får egentligen din utbildning gratis 
och du får en bra position och blablabla… och ingen kan ta ifrån dig din 
utbildning och blablabla.’
Catarina: Men era föräldrar diskuterar så eller dom där nere i Bosnien?
Elvira: Mina föräldrar och mina släktingar där nere. /…/
Azita: Släktingarna ger en skuldkänslor, kanske inte medvetet men genom 
deras tjat och att dom påpekar att man har det så bra för att man har 
kommit bort därifrån, då får man skuldkänslor för att man har slappat 
så mycket här.
Elvira: För att man har tagit det för givet.
Biljana: Jaa.
Elvira: Om man kollar ur deras synvinkel så verkar det som om man har 
tagit allting för givet.
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När tjejerna sätter sig in i hur deras möjligheter ser ut från hemlandet för-
ändras synen på karriärförutsättningar och dess värde. I jämförelserna 
mellan ländernas respektive utbildningssystem blir utbildning i Sverige 
än viktigare. I Bosnien skulle de inte ha haft samma chanser. Nu har för-
äldrarnas och de bosniska släktingarnas uppfattning – som handlar om att 
de måste ta tillvara på de möjligheter till utbildning som Sverige ger – en 
större betydelse. Tjejerna i exemplet säger sig uppleva skuldkänslor och 
press från sådana diskussioner som handlar om att de inte tar tillvara på 
sina möjligheter i Sverige medan de som ”blev kvar” skulle vilja studera 
men inte har möjligheterna.54 Migrationstillvaron tycks således inverka på 
aspirationer och förväntningar. Efter att ha ”investerat i migration” och mot 
bakgrund av de möjligheter som finns i ”det nya landet”, kan det ses som 
speciellt viktigt att ”lyckas”.
 Migration till ett nytt land kan omvandla (och ofta minska) en individs 
kapitalformer, inte minst det kulturella kapitalet då utbildning ofta bedöms 
efter andra kriterier i ett nytt nationellt sammanhang. En migration kan 
samtidigt innebära en investering och möjlighet för individen att, i Bour-
dieus (1993, 1999) mening, konvertera ekonomiskt kapital till (kulturellt) 
utbildningskapital och på sikt också till symboliskt kapital. Med konvertering 
avses möjligheterna att investera i, och utnyttja, en viss form av kapital för 
att skaffa sig en annan mer legitim eller räntabel kapitalform (Bourdieu 1993, 
Broady 1990). Begreppet kapitalkonvertering kan användas för att undersöka 
vilka strategier individer använder sig av för att skaffa sig tillträde till olika 
fält och för social mobilitet. Konvertering sker exempelvis när individer 
använder ett specifikt kapital som ackumulerats inom ett visst fält för att 
förbereda ett tillträde till andra fält (Broady 1990). En kombination av t ex 
ekonomisk investering i migration och kulturell investering i utbildning kan 
på så sätt skapa en integrerande process och en social mobilitetsstrategi för 
ungdomarna i relation till hemlandet och Sverige (jfr Similä 1994). I tjejer-
nas fall skulle det kunna innebära att en investering i ekonomiutbildning i 
Sverige genererar en form av symboliskt kapital i Bosnien, givet den status 
som en sådan utbildning tillskrivs i Bosnien (jfr Moldenhawer 2001, 2005, 
Smith 2002, Wolf 2002). 
 Det är tydligt hur föräldrarna, genom ungdomarnas utsagor, tycks fästa 
stor vikt vid utbildning som medel för social mobilitet, både i relation till 
Sverige och hemlandet. Migrationen tycks förstärka denna aspiration (jfr 

54 Jfr med Sternudds studie (2003) där högskolestuderande ”invandrarungdomar” ofta motiverade sina högre  
 studier utifrån ”hemlandets” värdering av utbildning. Flera menade i jämförelser med hemlandets utbild- 
 ningssystem att: ”Att ha råd att studera är inte alla förunnat, därför bör man ta chansen om man har den”  
 (jfr Ljung 2000).   
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Similä 1994, Smith 2002). Utbildning som mobilitetskanal tycks också bli 
allt viktigare mot bakgrund av att föräldrarna bedöms sakna de sociala 
nätverk som skulle kunna generera ingångar till framtida önskvärda ar-
beten (jfr Similä 1994). Denna tilltro till utbildning som mobilitetskanal 
måste delvis även förstås i relation till olika former av upplevd underordning 
kopplat till ett kategoriserat ”invandrarskap”. Men vi ser också hur en så-
dan konvertering som kan möjliggöras genom migration tycks bli en social 
förväntan på ungdomarna. De uppfattar att de, mot bakgrund av Sveriges 
utbildningsmöjligheter, förväntas investera i utbildning.
 Liknande diskussioner om sociala förväntningar återkommer när tre 
tjejer – Nizrin, Gabriella och Mariam – i HA-klassen jämför sin utbildning 
och sitt yrke med professionen i Turkiet, Libanon och Syrien. Här i Sverige 
är de överens om att handels- och administrationsprogrammet innebär att 
man antagligen kommer att arbeta som affärsbiträde i någon butik – en 
syssla som de är bekanta med sedan tidigare extraarbete och APU-praktik. 
När de däremot ska presentera sig i sina hemländer tänjer de på ”översätt-
ningarna” och anpassar det till vilka yrken och utbildningar som anses bättre 
i hemlandet. Nizrin inleder diskussionen med att konstatera att sådana 

”översättningar” och tänjande på definitionsgränser över nationella gränser 
är vanligt förekommande. Detta görs främst för att man ska få ”status” i 
hemlandet. 

Nizrin: Jag vill själv jobba och stå på mina egna ben och sen vill jag ha 
ett yrke. Jag vill mest ha ett yrke, vet du vad, inte bara jobba såhär… När 
man åker utomlands, du vet, släkten brukar fråga, ’Vad jobbar du med?’ 
Då brukar oftast folk som jobbar på skoaffär eller klädaffär eller på dagis 
eller på förskola få det att låta bättre än det är, när dom jobbar på förskola 
så säger dom att dom är lärare… dom hittar på, förstår du? Bara för att 
det ska låta såhär WOW!… för dom där nere.
Gabriella: Jaaa.
Nizrin: Och då tänker dom där nere att ’ jaha, han eller hon har pluggat’
Catarina: Vad säger ni då?
Nizrin: Nää, jag säger ingenting sånt…
Mariam: Jag vet inte om jag ska säga att jag läser handel, det går inte att 
säga så.
Nizrin: Man säger ’ekonomi’.
Gabriella: Jag säger också ekonomi. /…/ Aaa, och business, det säger jag 
också. Företag, det är ju det…
Mariam: Aaaa, business, det brukar jag säga till dom….’Aaa, typ business 
från företag till företag’, exakt. Jag försöker förklara sådär men jag har 
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inget rakt som jag säger...
Gabriella: Det är faktiskt jättebra.
Nizrin: Du kan inte bara säga handels till släkt eller sånt. Dom förstår 
inte, det låter inte så bra.

Tjejerna förhåller sig till de statushierarkier som, enligt vad de vet, ska finnas 
i hemländerna. De översätter också sin utbildning till ord som ”ekonomi” 
och ”business” när de ska presentera sig i sina hemländer. De ger inga när-
mare förklaringar om att HA-programmet egentligen, enligt dem själva, 
främst handlar om arbeten som butiksbiträde inom servicebranschen.55 

Tjejerna erkänner alltså att det i en sådan översättning lätt kan hända att 
man förskönar. Tjejerna positionerar sig olika i skilda nationella samman-
hang, utifrån uppfattningar om de olika sammanhangens statushierarkier. 
Denna möjlighet bygger bland annat på att intryckskonstrollen (jfr Lange 
& Westin 1981:215) är lättare vid självpresentationer i de transnationella 
sammanhangen. 
 Ungdomarnas berättelser är också färgade av vad jag vill kalla ”mig-
rationens publika framgångsnarrativ”. Med det menar jag att berättelserna 
färgas av den publika bilden av att det är viktigt att (och att man förut-
sätts) lyckas i det nya landet. I detta görs publika självpresentationer som 
betonar framgång och status, vare sig man uppnått detta eller inte. Så-
dana framgångsberättelser bygger på en intryckskontroll som också för-
utsätter att presenterad information är svår att validera. Som till exempel 
i Nizrins exemplifierande beskrivning bygger en självpresentation som 
lärare på att det mellan olika (trans)nationella kontexter är svårt att kon-
trollera för sanningen i detta. I själva verket kan man arbeta på förskola 
istället. Samtidigt som migrationens publika framgångsnarrativ påverkar 
ungdomarna, så upprätthåller ungdomar själva dessa narrativ. De kan 
tänja på definitionsgränserna och framställa sin position i något fördel-
aktigare ljus än vad den faktiskt är. Återgivning av mödrarnas muntliga 

”förbättringar” av barnens studieresultat i Bosnien kan också ses i ljuset 
av sådana publika framgångsnarrativ. 
 Samtidigt som ungdomarna själva upprätthåller framgångsberättelser, 
återverkar de också på dem i form av sociala förväntningar. De publika 
framgångsnarrativ och de inbyggda sociala förväntningarna är inte alltid 
lätta att hantera utan ibland tycks de bli ett tungt ok att bära. Sevin förklarar 
argsint:
55  Tjejernas överväganden och förhandlingar känns igen från tidigare studier. Exempelvis Bons (2003) lyfter 

fram ungdomars transnationella orienteringar, bland annat belyser han berättelsen av en turkisk tjej som vill 
bli tandläkare, en ambition som hon kopplar till yrkesrollens status i hemlandet samt där utbildningen kan 
bli ett sätt att återvända till Turkiet med en hög position (jfr Eyrumlu 1992, Goldstein-Kyaga 1999).
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Alltså dom som bor där nere i Turkiet tror att alla som bor här i Sverige är 
mäktiga! Men det är inte så. Vi har en levnadsstandard och dom har en 
levnadsstandard. Här i Sverige kanske det är lätt att få jobb, inte nu för tiden, 
men då förut var det lätt att få jobb. Nu är det inte så lätt att få jobb. Men 
det beror på utbildning också. Men såna yrken som man inte behöver nån 
utbildning till, där finns absolut inte jobb längre, utan du måste verkligen 
plugga för att få jobb./…/ Dom tror att allt är så lätt och att man har allting 
framför sig. Det är såhär v́arför’? Jag hatar min släkt ibland. 

Sevins karriärskap riskerar att mätas inte bara utifrån de publika framgångs-
narrativen utan även utifrån vad hon menar är en felaktig uppfattning om 
den svenska möjlighetsstrukturen. En föråldrad uppfattning om tillgång 
till jobb och levnadsstandard i Sverige riskerar att bli den måttstock som 
hennes karriär ur ett hemlandsperspektiv bedöms utifrån.
 En sammanfattning så här långt pekar mot att ungdomarna förhåller sig 
till uppfattade möjlighetsstrukturer i Sverige och i ”hemlandet”. Tjejerna 
i HA-klassen visar hur hemlandssammanhanget ger vidgade möjligheter 
till positioneringar och en form av (imaginärt) symboliskt kapital i form av 
de ”översättningar” som görs. Tjejerna i SE-klassen förhåller sig till olika 
utbildningsmöjligheter – vars värde förstärks genom konstrastering mellan 
olika nationella sammanhang och möjlighetsstrukturer. Dessa berättelser 
tycks ringa in i en form av konverteringslogik som bygger på de ungas sociala 
kontakter och gemenskaper mellan olika länder. Samtidigt balanserar de 
sina självpresentationer och positioneringar i hemlandet gentemot sociala 
förväntningar som uttrycks i en form av migrationens publika framgångs-
narrativ. 

Planer på att arbeta och bosätta sig utanför Sverige
Några av ungdomarna vill även utbilda sig och arbeta i ett annat land än 
Sverige. Ali pratar om Saudiarabien, Elena om Italien och Bhrane talar 
om en musikkarriär i England. Planerna är inte tagna ur luften. Samtliga 
vittnar om sina sociala nätverk, vilka kan vara stöd för att förverkliga dessa 
ambitioner. Exempelvis säger Ali att hans föräldrar uppmuntrat honom till 
studier i Saudiarabien. Kompisarnas erfarenheter och hans kontakter från 
den somaliska föreningen kan vara behjälpliga i att hitta information och 
relevanta studiealternativ:

Ali: Pappa föreslår att jag ska plugga utomlands, i Saudiarabien. Så det 
finns somaliska föreningar här i Sverige som man kan komma i kontakt 
med. Som kan hjälpa dej att plugga utomlands. Men man kan också ha 
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personlig kontakt med nån man känner som bor redan där. Så vi brukar 
prata på nätet om hur vi ska hjälpa varandra. Jag och en kompis. Min 
kompis pluggar i Saudiarabien, han är halvtunisier och halvsvensk. Han 
killen var inte muslim från början, han hade tänkt över vad han skulle 
göra med sitt liv, gått till kyrkor och frågat hur deras religion är och sen 
kom han till rätta med att islam var rätt för han. Vi lärde känna varandra 
på en föreläsning här i Stockholm. 
Catarina: Vad pluggar han nere i Saudiarabien?
Ali: Det vet jag inte riktigt, men han går i universitetet, har varit där i tre 
år, men inom islam i varje fall. Men det handlar mest om föreläsningar 
om koranen. Man utbildar sig till imam och sånt. Du lär dig arabiska och 
så. Jag ska försöka lära mej arabiska, jag förstår att läsa men inte prata, 
men nu ska jag gå en kurs. /…/ Jag hoppas jag kan åka dit och plugga, jag 
har inte fått något svar från dom än. Både min pappa och mamma tycker 
att jag ska göra så. 
Catarina: Varför tycker dom att det är bra?
Ali: Det är ju många som har åkt dit och sagt det är bra sen… 

Alis sociala kontakter relateras alltså inte till hans föräldrars hemland, So-
malia, utan till ett tredje land. Alis sociala kontakter går genom ett nätverk 
som inte avgränsas nationellt utan består av personer som lever i andra 
länder än både Sverige och Somalia. Genom detta nätverk får Ali och hans 
föräldrar vad Ball och Vincent (1998) skulle kalla ”het kunskap” om utbild-
ningskarriärer – direkt erfarenhetsbaserad information. Detta till skillnad 
från den ”kalla kunskap”, begränsad information som är av officiell ka-
raktär, som Ali tycks ha om svenska utbildningsvägar. Alis kulturella och 
sociala kapital tycks med andra ord vara starkare i sin orientering utanför 
än innanför Sveriges gränser.  
 Ali, Bhrane och Elena säger att de skulle vilja jobba utanför Sverige. 
Ungdomarna med turkisk, libanesisk och syriansk bakgrund, som i sina 
diskussioner relaterar till sina hemländer, säger däremot att de antagli-
gen inte kan tänka sig att arbeta i sitt hemland. Detta främst för att det 
skulle vara ”omöjligt att få arbete” men också för att lönen skulle vara då-
lig. Diskussionen hos de tre tjejerna med bosnisk bakgrund går också i 
sådana banor. Azita är den enda som tror att det skulle vara realistiskt 
att satsa på en karriär i Bosnien. Hon säger sig ha planer på att vidare-
utbilda sig inom turismekonomi och hennes dröm är att kunna få en 

”svensk anställning” och med en ”svensk lön” vara stationerad och ha sin 
arbetsplats i Bosnien. Azitas tankar om en utbildning som kan vara till 
nytta i Bosnien och önskan om ett liv och arbete i Bosnien med en svensk 
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lönestandard kan ses som en strategi för att länka ihop ”hemlandet” här 
och ”hemlandet” där (jfr Knocke & Hertzberg 2000:182f). Azita väljer 
också en utbildning där yrkesområdets transnationalitet ger valmöjlighe-
ter i hemlandet. En investering i en turismekonomisk utbildning skulle 
sannolikt ge Azita ett kulturellt kapital som skulle innebära ett starkt 
symboliskt kapital i Bosnien. Däremot skulle detta kulturella kapital 
vara svårt att konvertera till ekonomiskt kapital genom en anställning i 
Bosnien, framgår av Azitas bedömning. Där är lönen dålig och trots en 
bra utbildning är det svårt att få jobb, befarar hon. I berättelsen utkristal-
liseras en strategi där de sociala rummen knyts samman och där utbild-
ningskapitalets avkastning maximeras ekonomiskt och symboliskt.
 I sina karriärformuleringar tycks ungdomarna därmed ha ett oriente-
ringsfält som inte är nationellt avgränsat utan sträcker sig till hemlandet och 
även andra länder. Ungdomarna visar att de i sina utbildningsval och även 
i sina utbildnings- och yrkespresentationer gentemot hemlandet förhåller 
sig till hemlandets statushierarkier för yrken. De säger att de har nytta av 
sociala kontakter utanför Sveriges gränser. De jämför också möjligheter och 
begränsningar mellan, och i, olika utbildningssystem. I berättelserna blir 
det tydligt hur ungdomarna använder det transnationella rummets potential 
till konverteringar, identifikationer, positioneringar och genereringar av 
kapital (Faist 2000). 
 Det ”transnationella rummet” består, i Thomas Faists (2000:8) be-
skrivning, av kombinationer av länkar och positioner i nätverk och or-
ganisationer som sträcker sig över flera länders gränser. Rummet karak-
täriseras av dynamiska sociala processer som inbegriper ackumulering, 
användning, förmedling och konvertering av olika slags kapital. Det kan, 
som vi sett beskrivet i ungdomarnas berättelser, röra sig om konvertering 
av utbildningskapital eller om mer symboliska översättningar av yrkespo-
sitioner. Det kan också röra sig om att de sociala transnationella nätver-
ken i sig genererar ett socialt kapital. Det transnationella perspektiv som 
Faist (2000) utgår ifrån innebär att hänsyn tas till sociala processer som 
inbegriper individers och gruppers relationer och organiseringar över 
olika nationella fält. Genom att skapa och upprätthålla sociala band mel-
lan dem som lever i hemlandet, landet för immigration och andra länder, 
formeras ett slags transnationell gemenskap eller nätverksliknande orga-
nisation som kan ha stort inflytande över individens liv. Forskning visar 
att de individer som har tillgång till sådana transnationella gemenskaper 
förhåller sig till och påverkas ofta av sociala förväntningar, kulturella 
värderingar och handlingar som är producerade inom fler än ett socialt, 
ekonomisk och politiskt system (Basch m fl 1994, 1999, Faist, 2000, Levitt 
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& Waters 2002, Vertovec 1999). Ungdomarnas berättelser beskriver hur 
delaktighet i sådana transnationella rum kan skapa möjligheter, omsätta 
och omvandla olika former av kapital och influera identifikationsproces-
ser, positioneringar och strategier i karriärskapet (jfr Faist 2000).56

 De transnationella sammanhangen som ungdomarna orienterar sig 
inom tycks därmed påverka deras överväganden inför framtiden. Dessa 
sammanhang tycks också påverka deras känslor – t ex skuldkänslor att 
kanske ta vissa möjligheter för givet och känslan av krav på framgång och 
även positiva känslor om möjligheter. Man kan därför tala om en form av 

”känslomässig transnationalism” (Wolf 2002, 2007). Detta begrepp fångar 
de vardagliga praktiker som sträcker sig över flera nationella sammanhang 
samt hur dessa påverkar individers identifikationsprocesser och translokala 
positioneringar. Med begreppet öppnas därmed upp för en förståelse för 
gränsöverskridande identifikationer och multipla geografiska och känslomäs-
siga lokaliseringar av ”hemmet”. Det synliggör hur unga, vars familjer har 
såväl fysiska som symboliska kontakter med hemlandet, kan leva en form 
av transnationella liv på en känslomässig nivå, även om man är lokaliserad 
till en geografisk plats (Wolf 2002, 2007, jfr Faist 2000). Det kastar också 
ljus över frågan hur ungdomarna i berättelserna om karriärval förmedlar 
känslor, erfarenheter och uppfattningar om tillhörighet och utanförskap i 
olika sociala sammanhang.

Translokala positioneringar: delaktighet  
och utanförskap
Ungdomarna berättar hur det ställs krav på olika framställningar av ex-
empelvis utbildningsinvesteringar och självpresentationer beroende på om 
dessa sker i Sverige eller i hemlandet. Den narrativa självpositioneringen/
självpresentationen förändras beroende på socialt sammanhang och den 
möjlighetsstruktur och möjlighetshorisont som framträder där. De erkänner 
att deras utbildning i Sverige förskönas något utifrån vad som ger socialt 
erkännande, en form av symboliskt kapital, i ”hemlandet”. Individer i all-
mänhet är oftast noga med att framställa sig på ett fördelaktigt sätt. Att ge 

56 Skapandet av transnationella sociala rum förstås av Faist som ett tecken på att migration inte behöver  
 vara definitiva och oåterkalleliga beslut, utan transnationella liv kan ses som strategier för överlevnad och  
 förbättrade förhållanden. Att delta i transnationella rum behöver inte heller nödvändigtvis bygga på  
 rörlighet utan kan också innefatta relativt immobila personer och kollektiv, t ex migranter som under en  
 lång tid varit bosatta utanför hemlandet och som ofta underhåller denna gemenskap. Självklart är inte heller  
 alla migranter delaktiga i transnationella sammanhang och delaktigheter i sådana gemenskaper kan också ta  
 sig olika uttryck. De transnationellt inriktade aktiviteter som sådana gemenskaper skapar kan variera i  
 styrka, syfte, praktik och organisering (Vertovec 1999, Pries 1999a, 1999b, jfr Gustafson 2004), individens  
 deltagande kan skifta beroende på socialt fält samt ta sig olika uttryck över individens livsförlopp (Faist  
 2000, Itzigsohn m fl 1999, Levitt 2001).
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en positiv bild av sig själv kan antas ligga bakom självpresentationer. Sam-
tidigt kan man inte presentera sig hur som helst var som helst. En individs 
självpresentation, och positionering i förhållande till framtida karriärval, 
måste också tas för legitim och trovärdig i omgivningens ögon. Självpre-
sentationer relaterat till karriärer kan på så sätt ses som en förhandling som 
speglar individens medvetenhet om strukturella och diskursiva ramar för 
sådana självpresentationer och uppnåbara positioner i olika sammanhang 
(de Fina 2000, 2003, jfr Bynner, Chrisholm & Furlong 1997). Självpresen-
tationer är också beroende av mot vilken publik de uttrycks (jfr Anthias 
2002). I ungdomarnas fall tycks det som om ”hemlandssammanhanget” ger 
andra möjligheter för individuella positioneringar och självpresentationer. 
De upplevda gränser som sätts för sådana i ett svenskt sammanhang tycks ha 
att göra med olika former av kategoriserings- och exkluderingsmekanismer, 
i detta fall genom ett tillskrivet invandrarskap. Här kommer det att handla 
om relationen mellan social inkludering och exkludering/underordning i 
olika sociala kontexter.
 Flera av ungdomarnas berättelser pekar mot att karriärsaspirationer 
måste förstås relationellt, det vill säga hur positioner, möjligheter och begräns-
ningar både i Sverige och i hemlandet inverkar på de val och investeringar 
de tror sig komma att göra. Det handlar med andra ord om en translokal 
positionering (Anthias 2002). Exempelvis tycks möjligheterna till utbild-
ning i Sverige bli än viktigare i ljuset av de utbildningsbegränsningar ung-
domarna antar finnas i hemlandet. SE-tjejerna i exemplet talar samtidigt 
om att utbildning blir extra viktigt då man ses som ”svartskallar” i Sverige. 
Utbildningen tycks vara än viktigare just på grund av att de i egenskap av 

”invandare” måste kämpa hårdare för att få en position i samhället. Ungdo-
marna uppfattar att också föräldrarna är av denna åsikt. Berättelsen visar 
på överväganden för att uppnå inkludering i olika sociala sammanhang, 
på samma gång som olika former av potentiella exkluderingsmekanismer 
påverkar ungdomarnas förhållningssätt.
 På liknande sätt beskriver de tre tjejerna i HA-klassen att de i sina 
hemländer presenterar att de sysslar med ”ekonomi och business”. Med 

”hemlandets” måttstock låter detta bättre jämfört med förklaringen att HA-
programmet är mer inriktat mot okvalificerade arbeten inom butik och 
service. Kanske man kan förstå deras frisering? I intervjusituationer rörande 
sina chanser på den svenska arbetsmarknaden säger samma tjejer att de 
som ”invandrare” bara får ”skitjobb som inte svenskarna vill ha”. Arbete 
i butiker och snabbmatskedjor är ett exempel på det, medan ”finare” jobb 
inom exempelvis bank och kontor är för ”svenskarna”. De presentationer som 
sker i ”hemlandet” tycks, enligt intervjuerna, således justera bilden. Detta 
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innebär att den egentliga underordnade arbetsposition som ungdomarna 
upplever sig ha i Sverige förblir dold. 
 Ungdomarnas berättelser kan därför tolkas som olika positioneringar 
i skilda sociokulturella sammanhang. Dessa positioneringar måste förstås 
i relation till varandra – vad Anthias (2002) skulle kalla för ”translokal 
positionering”. Ungdomarnas självpresentationer visar också på ett aktivt 
konstruerande av olika positioner, främst deras hemlandsposition. De 
samtidiga aktiva identifikationsprocesserna och bedömningarna av kate-
goriseringsmekanismer som synliggörs handlar mycket om olika aspekter 
av social mobilitet relaterade till underordnade positioner i Sverige.
 Berättelsernas referenser till underordning relaterat till positionering i 
hemlandet märks även i en diskussion om yrke och inkomstinvesteringar 
mellan två HA-killar med turkisk bakgrund. För de två killarna, som ser 
eget företagande i restaurangbranschen som ett framtida (reserv-)alternativ, 
beskrivs företagandeverksamhet som något som ger status i hemlandet. När 
de diskuterar yrket som sådant handlar det mycket om vad det innebär i 
termer av inkomster. De säger att som egen företagare finns chansen att 
tjäna pengar; pengar som de i framtiden ska investera i Turkiet. Målen 
och motivationen med ett yrkesval kan också på detta sätt relatera till ett 
annat sammanhang än det svenska. Diskussionen citerad nedan handlar 
om avvägningen mellan hårt arbete i restaurangbranschen och inkomster 
som investeras i Turkiet:

Omed: Ja, min pappa brukade jobba typ varje dag i flera år, vad jag  
kommer ihåg så hade han inte varit en enda dag ledig på tre år, han hade 
egen restaurang i XXX [förort till Stockholm].
Tahir: Men man tjänar bra, för det ser man. Åk till Kulu nån gång, jag 
lovar, du kommer att få se resturangens resultat, du kommer alltså… villor 
här i Sverige dom skulle inte ens gå in i dom, där har dom alltså, riktiga 
villor! /…/ Och om du kollar på personer här, i alla fall vad jag vet turkar, 
om du kollar på oss här, vi bor i förort här, men om man, om du åker dit 
och kollar hur det verkliga livet är där, då ser du vad man har satsat på. 
Vissa satsar bara på ett enda land, det är därför som dom köper villa här 
för två-tre miljoner, men om du åker dit, för i varje fall våran familj, vi 
satsar på Sverige och Turkiet, så det blir både och…
Omed: Det finns dom som har två tre villor där och sen bor dom i lägenhet 
här.
Tahir: Du, du sliter två tre år, men resultaten dom syns efter två tre år, då 
ser du, då börjar lägenheterna, villorna och bilarna komma, för då, det 
märks.
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Omed: Åk dit nån gång, du kommer bara att se, typ reg-nummer, alla bilar 
har svenskt reg-nummer nästan på somrarna. 
Tahir: Det är bara lyxbilar och det är tack vare restaurangerna här i  
Sverige…

Yrkes- och arbetsinvesteringar här i Sverige relateras till och motiveras med 
förtjänster i form av investeringar och status i Turkiet (jfr Eyrumlu 1992, 
Berg 1997). Det blir också här tydligt hur killarnas sociala position i Sverige 
och Turkiet kontrasteras mot varandra, eller åtminstone deras upplevda 
position i Sverige i jämförelse med den position de genom restaurangpeng-
arna anser sig kunna nå i Turkiet. I Sverige bor de tre killarna i lägenhet i 
förorten medan de i Turkiet – ”det verkliga livet” – bor i villor finansierade 
med inkomster från restaurangen. Killarnas aspirationer måste ses i ljuset 
av de statushierarkier som de ser framför sig i Turkiet. De måste också ses 
mot bakgrund av de investeringar i hemlandet som arbetet i Sverige antas 
generera. Den form av kapitalkonvertering som killarna talar om pekar på 
hur ekonomiskt kapital från Sverige kan konverteras till materiella resurser 
och på sikt till symboliskt kapital i hemlandet. 
 Ungdomarnas berättelser visar och understryker att deras upplevda 
(underordnade) position i Sverige måste tas i beaktande för att förstå hur 
de motiverar karriärval och investeringar som relaterar till hemlandet. 
Majoriteten av ungdomarna talar även om diskriminering på den svenska 
arbetsmarknaden och hur de riskerar att exkluderas på grund av att de ka-
tegoriseras som ”invandrare”. Samtidigt som ungdomarna i sina berättelser 
kopplar samman olika nationella sammanhang och på olika sätt relaterar 
till ”karriärer” i hemlandet, innehåller deras berättelser också spår av ex-
kluderingsprocesser från ett svenskt sammanhang. Frågan är om sådana 
uttalade upplevelser av exkludering och underordning kan ha förstärkt 
vikten av att relatera till hemlandet och betydelsen av status och framgång 
i hemlandets termer (jfr Fouron & Glick-Schiller 2002, Smith 2002)? 
 Ett fokus på transnationella sociala rum innebär inte att nationalstatens 
betydelse kan lämnas därhän. Transnationella gemenskaper möjliggör pro-
cesser som omvandlar och minskar nationalstatens inflytande, men forskare 
är noga med att betona nationalstatens fortsatta betydelse. Transnationella 
gemenskaper är utsatta för statliga interventioner och deras materiella och 
fysiska institutioner inplaceras i och är beroende av den nationalstatliga 
arenan och dess strukturer (Faist 2000:7). Transnationella gemenskaper 
och orienteringar måste därför förstås i ljuset av de förutsättningar och 
villkor som råder i ”värdlandet” och i ”hemlandet”. Exempelvis kan hinder 
för socioekonomisk integration i landet för immigration befrämjar trans-
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nationella politiska och kulturella aktiviteter (Faist 2000). 
 I detta ljus kan man möjligen förstå en koppling mellan den under-
ordning i ett svensk sammanhang som ungdomarna ger uttryck för, och 
vikten av framgång i hemlandets termer. Migranter och deras barn som 
upplever ett utanförskap i det ”värdland” de lever i, kan komma att söka 
former för gemenskap som inte begränsas av geografiska avstånd och 
inte heller av statligt kontrollerade gränser eller diskriminering på basis 
av förment ursprung (Olsson 2000b:17). Dessutom finns det finns teck-
en på att föräldrarnas inställning till barnens utbildning delvis hänger 
samman med föräldrarnas integration i samhället. Aleksandra Ålund 
(1997:67) hävdar exempelvis att när det upplevda utanförskapet, i rela-
tion till det omgivande samhället, är starkt, sker inte sällan en samtidig 
orientering mot utvandringslandet. Därmed kommer även föräldrarnas 
utbildningspreferenser för barnen till viss del att styras av utvandrings-
landets yrkeshierarkier. 
 I min studie kan jag inte entydigt peka på huruvida ett utanförskap i 
Sverige har förstärkt orienteringar mot hemlandet eller om sådana orien-
teringar skulle hänga samman med familjens integration (jfr Ålund 1997). 
Däremot pekar ungdomarnas berättelser på att de i sina utbildnings- och 
yrkesval, aspirationer och orienteringar positionerar sig och förhåller sig 
till olika processer och sociala sammanhang som kopplar samman skilda 
nationella kontexter. I ungdomarnas berättelser finns spår av såväl inklude-
ringsstrategier som uppfattning om samhälleliga exkluderingsmekanismer. 
Sådana processer står i relation till varandra och inverkar till synes på de 
ungas tolkningar och orienteringar mellan olika transnationella samman-
hang i Sverige, hemlandet och ”tredje land”. Deras berättelser kan ses som 
en utvidgning av de möjlighetsstrukturer och gränser som karriärskapet 
ramas in av. 
 Ungdomarna bedömer att delar av arbetsmarknaden är stängd för 
dem och deras inkluderingsstrategier syftar till att kringgå de gränser ett 
kategoriserat invandrarskap skapar. Skolans sociala sammanhang öpp-
nar emellertid upp för en annan form av motstånd och strid om rätten 
att själv definiera sig i sammanhang som tycks bli direkt eller indirekt be-
tydande i karriärskap. Som vi sett i kapitlet sker en utvidgning av det so-
ciala rummets gränser när man ser till hemlandet och det transnationella 
sammanhanget, i termer av symboliskt utrymme för positioneringar och 
identifikationer. Samtidigt hanterar ungdomarna även här de generali-
serande andras förväntningar på positioner som ungdomarna kan/bör 
besitta. Utifrån liknande logik som inom skolan och arbetsmarknaden, 
identifierar och bearbetar ungdomarna här i ett transnationellt samman-
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hang vilket utrymme de har för att hantera kategoriseringar och omgiv-
ningens förväntningar på deras karriärskap. Också i det transnationella 
sammanhanget bedömer de vilket utrymme de har för att positionera sig 
och agera i linje med vad som gynnar deras karriärskap.  

Sammanfattande reflektioner  
– Transnationella möjlighetshorisonter
I den tongivande forskningen om migration och integration sätts ofta na-
tionella processer i förgrunden och nationen eller nationalstaten har därför 
blivit den naturliga enheten för socialt liv, migration och integration (Mallki 
1992, 1995, Olsson & Grandin 1999, Wimmer & Glick Schiller 2002a, b). Detta 
överordnade nationella perspektiv har sett medborgarnas förankring och 
bofasthet inom staten som ett naturligt och önskvärt tillstånd, vilket har 
begränsat såväl migrationsrörelser som en samhällsvetenskaplig förståelse 
av sådana rörelser. Linda Basch, Nina Glick Schiller och Cristina Szanton 
Blanc (1994, 1999) menar att detta nationellt avgränsade perspektiv uttrycker 
ett slags ”inhägnat tänkande” (bounded thinking) och Faist (2000) anser 
att sådana nationella begränsningar bygger på en syn på rummet som en 

”behållare” (”container concept of space”). När vi bortser från gränsöverskri-
dande processer och translokala positioner gör vi oss samtidigt skyldiga till 
en metodologisk nationalism (Wimmer & Glick Schiller 2002a). En sådan 
riskerar att begränsa förståelsen för det sociala rummet för karriärskap.  
 Trots att nationalstaten fortsatt har en inflytelserik ställning och kan 
ses som en mycket stark källa till identifikation, förändras och i viss mening 
undermineras dess inflytande, t ex genom att nätverk av olika slag organiserar 
sig gränsöverskridande. Av olika anledningar är nationen för bosättning 
inte den mest betydelsefulla ”föreställda gemenskapen” för alla individer 
(Anderson 1993, 1996). I allt större utsträckning kommer människor inte 
primärt att identifiera sig med det land som de är bosatta i alternativt att de 
har ”dubbla” lojaliteter och identifikationer (Werbner 2002, jfr Cohen 1997). 
Vi bör därför lyfta blicken från det nationella sammanhanget som förklarings-
grund för sociala skeenden för att också rikta den mot gränsöverskridande 
sammanhang. Karriäraspirationer måste ses i ljuset av olikartade faktorer 
som griper in och påverkar karriärer, exempelvis diskriminering, fördomar, 
sociala förväntningar och normer, lönsamhet i utbildningsinvesteringar 
och förutsättningar för genomförande, migrationsprocessens komplexitet 
samt sociala sammanhang som relaterar till individens/familjens hemland 
och sociala positioner i detta.
 I ungdomarnas berättelser märks hur de knyter an till även andra so-
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ciala och kulturella sammanhang än vad som allmänt benämns som ”det 
svenska”. På olika sätt förhåller de sig till och positionerar sig i hemlan-
dets sociala sammanhang, till synes ofta relationellt och kontrastivt mot 
de möjligheter som ges i Sverige, och de identifierar sig också mot dessa 
kontexter. Med inspiration från Bourdieu (1993, 1999) kan även sägas 
att ungdomarna som vi mött i texten visar exempel på en sorts konver-
teringsstrategier, samtidigt som tillgången till olika transnationella sam-
manhang i sig tycks generera en form av socialt kapital. I dessa konverte-
ringsstrategier ger positionering i det transnationella sammanhanget en 
viss form av symbolisk räntabel effekt, genom att vissa utbildningar och 
yrken är högre värderade i hemlandet och ekonomisk och kulturellt kapi-
tal förvärvat i Sverige kan konverteras till symboliskt kapital i hemlandet. 
 Detta utnyttjande av flera sociala sammanhang ger också ett spelrum 
i ”översättningar” av yrkestitlar, det vill säga en form av utbildning för-
värvad i Sverige kan också ”avrundas uppåt” för att passa de ramar som 
binder ihop statushierarkier i hemlandet. Samtidigt är berättelserna in-
fluerade av migrationssammanhangens publika framgångsnarrativ där 
vikten av att lyckas betonas. En parallell process till detta är också de 
ungas upplevelser av att vara positionerade och till viss mån även exklu-
derade i en svensk kontext, på basis av sin etniska tillhörighet. Jag menar 
att ett transnationellt perspektiv måste anläggas för att förstå sådana so-
ciala skeenden och relationen mellan dem. 
 Vad blir då konsekvenserna när man sätter in karriärval och -vägar 
för ungdomar med utländsk bakgrund i ett transnationellt perspektiv? 
Det är för det första viktigt att understryka att relationerna mellan trans-
nationella gemenskaper/nätverk och personer som har migrerat samt 
deras barn inte är självklara. Huruvida en person är del av ett transna-
tionellt nätverk på basis av sitt ursprung är, liksom dessa gemenskapers 
betydelse för karriärskapet, en empirisk fråga. 
 Det transnationella perspektiv som jag omfattar, och i föreliggande 
analys har pekat på, innebär däremot en förskjutning av kontexten för 
karriärer. Med detta menas att människors förankringar och möjligheter 
i ett gränsöverskridande sammanhang blir viktiga. Därmed kan transna-
tionalism betraktas som en strategi eller samhällsform i praktisk bemär-
kelse men också som en analytisk utgångspunkt och ett metodologiskt 
övergripande relationellt perspektiv på sociala processer.57 Det transnatio-
nella perspektivet blir relevant som ett analytiskt instrument för att för-
stå relationen mellan olika lokala, nationella och transnationella sociala 
sammanhang samt individers identifikationsprocesser och formuleringar 
av karriärval i relation till sådana sammanhang.
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 I ett transnationellt perspektiv visar ungdomarnas berättelser på en 
positionering i ett transnationellt socialt rum och på delaktighet i olika 
slags transnationella praktiker, inte minst i känslomässigt avseende (Wolf 
2002:285). Detta tycks inverka på ungdomarnas identifikationsprocesser 
och vidare på deras föreställningar om vilka möjligheter i livet som står 
dem till buds. En form av transnationella möjlighetshorisonter skapas. Den-
na transnationaliseringens (Smith 2002) påverkan på de vardagliga erfa-
renheterna och det sociala livet märks i de ungas dispositioner och strate-
gier i karriärval (jfr Fouron & Glick Schiller 2002, Levitt & Waters 2002 
Wolf 2002). Det är möjligen denna ”transnationaliseringseffekt”, snarare 
än den ”nationella behållarens” socioekonomiska positioner, som märks i 
de bilder som ungdomarna ger av sina aspirationer i karriärskapet. 

57 Forskare har skapat många begrepp i syfte att ringa in olika former av transnationella praktiker (jfr Vertovec 
2001, Pries 1999b) och vad eller vilka som är transnationella eller inte. Vertovec (2001) talar exempelvis 
om sex konceptuella premisser som transnationella praktiker kan innebära; ”social morphology”, ”a type 
of consciousness”, ”a mode of cultural reproduction”, ”an avenue of capital”, ”a site of political engage-
ment” och ”a (re)construction of ’place’ or locality”. Definitioner och försök till att avgränsa olika former 
av transnationella praktiker är nödvändiga för att inte begreppet ska förlora sin analytiska skärpa och för 
att belysa hur sådana praktiker kan skilja sig mellan olika migrantgrupper, hur de förändras över tid eller 
påverkas av nationella strukturomvandlingar med mera. Samtidigt kan alltför snäva definitioner riskera att 
osynliggöra individer och utesluta en del fenomen från den givna definitionen. Diskussioner som knyter an 
till definitioner av huruvida ungdomarna ”är transnationella” eller inte är av mindre intresse i mitt arbete. 
Istället inspireras jag av Robert Smiths (2002) begrepp ”transnationalisering”, som beskriver hur vardagliga 
processer och levda erfarenheter påverkas genom kontakter mellan hemland och landet för immigration när 
dessa upprätthålls över tid. Med en sådan utgångspunkt tycks det som ungdomarna jag intervjuat genomgår 
en form av transnationalisering. 
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Karriärval och  
möjlighetshorisont

En central utgångspunkt för den här studien är att karriärskap flätas sam-
man med individens livshistoria och därmed också de sociala sammanhang 
som denne ingår i och har tillgång till (Bourdieu 1993, Hodkinson & Spar-
kes 1996). Utifrån sin habitus och sitt praktiska sinne utvecklar individen 
uppfattningar om de vägar som i dessa sociala sammanhang tycks vara 
framkomliga, passande och valbara. En andra utgångspunkt för studien är 
att man genom att studera berättelser kan se hur individen skapar mening 
mellan olika erfarenheter och med berättelsens hjälp orienterar, positionerar 
och identifierar sig i den sociala terrängen (Somers 1992, 1994, Anthias 2002, 
jfr Goffman 1974). Karriärskapsberättelserna är samtidigt självpresenta-
tioner som låter oss veta något om individuella identifikationer men även 
om det sociala sammanhang inom vilket berättelsen iscensätts. De ungas 
tolkningar av möjlighetsstrukturer kommer i individuella berättelser till 
uttryck som möjlighetshorisont(er) för karriärskapet. 
 Syftet med denna studie har varit att studera hur sådana möjlighets-
horisonter skapas och hur unga vägledd av dessa formulerar sina val av 
karriärer. Vägledande frågor i detta har varit vad som utgör karriärskapets 
sociala inbäddning och hur etnicitet, social klass, genus och ålderskategorier 
påverkar de ungas karriärskap genom bland annat de föreställningar de 
uttrycker om sitt handlingsutrymme. 
 I studien har vi fått följa ett antal ungdomar med utländsk bakgrund 
genom deras berättelser om framtida vägval efter gymnasiet. Ungdomarna 
presenterar flera olika framtider, som alla innebär olika vägval som de före-
ställer sig att de förr eller senare måste göra. De berättade framtiderna kan 
förändras, betvivlas eller förstärkas beroende på erfarenheter och influenser 
från olika håll. Berättelserna ska med andra ord ses som situationsbundna 
versioner av karriärskapet (Ehn 1992). De omformuleras genom nya erfa-
renheter, beroende på sammanhang och beroende på vilken publik – däri-
bland mig som forskare – som berättelserna riktas mot. Detta påminns vi 
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bland annat om när vi hör hur ungdomarna själva reflekterar kring hur de 
justerar sina karriärpresentationer och positioner i ljuset av förväntningar 
som de uppfattar i ”hemlandet”. Förståelsen för varför ungdomarna ut-
trycker olika framtider och karriäröverväganden ökar när man lyssnar till 
deras berättelser om föräldrarna, om arbetsmarknadens funktionssätt, om 
skolans vägledning, om ”hemlandets” förutsättningar och förväntningar, 
och om vuxenblivandet. Det är dessa aspekter som utgör karriärskapets 
sociala inbäddning och som kan ge pusselbitar till att förstå ungdomarnas 
möjlighetshorisonter. Denna sociala inbäddning betyder också att publika 
narrativ om hur man som ung bör leva och göra val griper in i och färgar 
individuella möjlighetshorisonter. 
 Jag reste inledningsvis frågorna om varför vissa framtider skattas som 
önskade men inte som sannolika och varför vissa sannolika framtider inte 
betraktas som önskade. Jag undrade också vilka strategier som formuleras 
för att skapa en förverkligad framtid av en önskad framtid. Formuleringen 
av olika framtider och övervägandena om olika val måste ses i relation till 
individens möjlighetshorisont. Jag har talat om att ungdomarnas val kan be-
traktas som pragmatiskt rationella i Hodkinsons och Sparkes (1996) mening. 
Om man uppmärksammar den position som ungdomarna talar utifrån och 
utifrån vilken de också bedömer omgivningen så kan man förstå hur valen 
blir pragmatiskt rationella i relation till individens möjlighetshorisont. 
 Framtidsplaner och förhoppningar samspelar med en bedömning av 
möjligheter. I formuleringen av olika framtidsalternativ och mål ligger alltså 
en utvärderande dimensionen – som handlar om praktiska överväganden 
i nuet där man bearbetar uppkomna dilemman bland alternativa hand-
lingsmöjligheter (Emirbayer & Mische 1998). I denna process vägs ”pas-
sande” valalternativ mot vad som bedöms praktiskt möjligt, mot bakgrund 
av tidigare erfarenheter och i ljuset av ett bredare fält av möjligheter och 
framtida ambitioner och mål. Det är i denna process som ungdomarnas 
handlingsutrymme och möjlighetshorisont formuleras och som vi genom 
berättelser kan få förståelse för hur deras olika val, strategier och framtider 
ter sig.
 Jag har pekat på hur möjlighetshorisonter relateras till både en rumslig 
och en tidslig dimension. Framtidsalternativ bedöms som önskade, tänk-
bara eller sannolika beroende på om de knyts till en nära eller mer avlägsen 
framtid. Beroende på socialt sammanhang och uppfattad position i detta 
skiftar horisonten. Ungdomarnas berättelser visar hur en ljus möjlighetsho-
risont med intresse, utveckling, självständighet och önskade framtidsjobb 
blandas med en dyster – en horisont som istället är fylld av osäkerhet och 
en känsla av inskränkt handlingsutrymme. Skiftningarna framträder när 
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ungdomarna reflekterar över sin egen position, bedömer omgivningen och 
utvärderar värdet av sina resurser för att genomföra vissa val och uppnå 
mål. Möjlighetshorisonten i karriärskapet framträder här också i ljuset av 
identifikationsprocesser – man siktar mot det man identifierar sig med och 
vem man önskar bli. Den formas också i ljuset av sociala kategoriseringar 
(Jenkins 2000, 2008b), som i detta fall uppfattas som samhälleliga etniskt 
märkta platsanvisningar som fördunklar de ungas horisonter. Jag kommer 
i detta avslutande kapitel att sammanfatta studiens analytiska resonemang 
genom att visa hur en sådan möjlighetshorisont kan konstrueras och hur 
både en rumslig och tidslig dimension medverkar i denna. 

Individuella framtider och frihet under ansvar
I berättandets form blir ungdomarnas olika (möjliga) vägval och framtida 
karriärer omförhandlade, omprövade och utvärderade. Ungdomarna berät-
tar också om alternativa karriärer. I spektrumet mellan icke-önskade och 
önskade framtider placerar de in olika mer eller mindre sannolika, tänk-
bara och möjliga framtider. Oavsett om det formuleras som tänkbart eller 
sannolikt, så gör Utbildning som en individuell och/eller socialt önskvärd 
framtid avtryck i ungdomarnas berättelser. I analysen har jag pekat på hur 
framtidsformuleringarna låter oss veta något om de publika narrativ och 
den utbildningspolitiska kontext som individuella berättelser står under 
inflytande av. Det handlar här om möjlighetshorisontens rumsliga dimen-
sion och den samhälleliga kontext som gör avtryck i individuella karriär-
formuleringar. I ungdomarnas berättelser tonar kunskapssamhällets krav 
fram genom publika narrativ om utbildning och dessa gör avtryck likt en 
form av borde-framtider. Dessa normativa borde-framtider om utbildning 
tycks genomsyra ungdomarnas berättelser som socialt önskvärda och ideala 
framtider. De påverkar inte bara de önskade framtiderna utan mot dessa 
värderar ungdomarna även andra alternativa framtidsformuleringar. Många 
av ungdomarna uttrycker också en stark tilltro till den högre utbildningens 
möjligheter och ser dessa som den säkraste vägen till etablering på arbets-
marknaden. 
 Ungdomarna positionerar sig som aktiva väljande subjekt när de talar om 
val likt ovanstående och de är noga med att betona hur ”de själv bestämmer” 
och att det ”är deras egna val” (jfr Ball m fl 2000, Dwyer & Wyn 2001). I 
berättelserna ses ofta karriärframgången som ett eget ansvar. Dessa indivi-
duella berättelser sammanfaller med utbildningspolitiska publika narrativ 
om det livslånga lärandet, där ledord såsom ansvarstagande, valfrihet och 
motivation dominerar. Dessa publika narrativ om individualisering som gör 
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avtryck i ungdomarnas berättelser betonar att individen förväntas ta ansvar 
för sitt eget lärande och sina val samt vara självständig och självgående.58 

Att hävda att det är någon annan som påverkar dina val är helt enkelt inte 
något man bör uttrycka i den diskurs där individualisering och frihet från 
föräldragenerationens positioner är norm (jfr Sandell 2007). Det är inom 
denna sociala kontext ungdomarnas berättelser måste förstås. De publika 
narrativen vill teckna en ljus horisont i valfrihetens färger. Detta avspeglas 
i ungdomarnas egna uppfattningar. När ungdomarna berättar vidare om 
sina erfarenheter av skola, arbetsmarknad och andra sociala sammanhang 
så fragmenteras emellertid denna individualiserade bild och horisonten 
skiftar i något mörkare färger.

”Utbildning som räcker livet ut” – skilda mål och motiv 
I berättelserna tillskrivs utbildning ett avgörande värde för huruvida man 
lyckas på arbetsmarknaden eller inte. Medvetenheten om utbildningens 
betydelse och möjligheten att välja tycks göra att ungdomarna ser det som 
sitt eget ansvar att lyckas. Uppfattningarna hos ungdomarna tycks också vara 
att det är upp till individen att göra val som minimerar riskerna på arbets-
marknaden. Ungdomarna tycks alla, mer eller mindre starkt, förhålla sig till 
publika narrativ om utbildning, valfrihet, egenansvar och individualisering. 
Dessa publika narrativ influerar ungdomarnas berättelser. Samtidigt görs i 
dessa kritiska iakttagelser som handlar om att utbildning inte är en garant 
för att lyckas på arbetsmarknaden. Övervägandena om utbildning är på så 
sätt pragmatiskt rationella utifrån de spelregler som ungdomarna uppfattar 
som gällande. Den meritokratiska utgångspunkt som det livslånga lärandet 
liksom all utbildning och samhällsliv i sig vilar på, är en punkt där den 
offentliga utbildningspolitiken inte påverkar ungdomarnas uppfattningar. 
Tvärtom visar det sig att ungdomarna inte förutsätter att utbildning nöd-
vändigtvis ger ett arbete i nivå med deras kompetens och framför allt inte 
håller med om att alla har lika chanser på arbetsmarknaden. 
 På än fler punkter skiljer sig emellertid ungdomarnas berättelser och 
uppfattningar från de publika narrativ som tycks vara de rådande. Min 
mening är inte att utvärdera ungdomarnas berättelser gentemot publika 
normer om karriärövergångar. Däremot är det viktigt att diskutera vilka 
avtryck sociala normativ om hur man bör leva sitt liv gör i ungas egna upp-
fattningar. Inte minst för att publika narrativ - såsom de som produceras 
och förmedlas utbildningspolitiskt, och talar till ungdomarna i form av 
karriärtidtabeller, biografiska scheman och lifescripts – ofta omsätts till 

58 Jfr Dovemark 2004, Englund 1995, Jonsson 1999, Olson 2008, Popkewitz 2001, 2004, SOU 1997:121, Skolver-
ket 2000b, Wahlström 2002, jfr Ball m fl 2000, Furlong & Cartmel 1997.
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riktlinjer i institutionella praktiker och därigenom kan komma att påverka 
de stöd och restriktioner som riktas mot unga (Kelly 1999). 
 Studien visar hur ungdomarna uttrycker en medvetenhet om vikten av 
utbildning och denna inkluderas också i deras framtider som något man 
bör investera i. Däremot skiljer sig ungdomarnas personliga berättelser från 
de utbildningspolitiska publika narrativen på en väsentlig punkt. Medan  
utbildningspolitiken talar om livslångt lärande – att dagens kunskaps- 
samhälle kräver ett kontinuerligt, återkommande lärande och utbildning 
genom hela livet (SOU 1997:121, Skolverket 1999, 2000b) – så talar ungdo-
marna om en utbildningsinvestering som ska räcka hela livet. För ungdomarna 
framstår utbildningen som en avgränsad aktivitet och som en vändpunkt 

– före och efter gymnasiet, före och efter investering i högre utbildning. 
 Ungdomarnas uppfattningar och motiveringar till olika vägval skiljer sig 
också från de som beskrivs i publika narrativ. Maria Olson (2008:175) pekar 
hur man i utbildningspolitiska dokument målar bilden av en ungdom som 

”både kan och vill välja sitt liv om och om igen. En rak väg mellan ämnesval 
och yrkesval ses inte längre vara möjlig, eller ens önskvärd”. Ungdomarna i 
föreliggande studie berättar i linje med publika narrativ om valfrihet. Dä-
remot handlar det dels om engångsval, dels om tvivel på att allt är valbart. 
Dessutom önskar ungdomarna en rak väg mellan utbildning och arbete 
men uttrycker en misstrogenhet om att så verkligen är fallet. Utbildning 
skattas mot sannolikheten att den leder till ett visst arbete och att det är en 
viss beständighet i detta. Med denna utgångspunkt motiverar ungdomarna 
sina val. Ungdomarna framställer inte heller sig själva som den ”turist” 
och ”vagabond” som tonar fram i utbildningspolitiska dokument och vars 

”arbetsval görs utifrån den egna tillfredsställelsen, snarare än utifrån strate-
giska beräkningar om klok arbetsmarknadsprofilering” (Olson 2008:203f). 
De flesta av ungdomarnas berättelser färgas av nyttobetonade betänkan-
den (jfr Ljung 2000), där skattningen av utbildning vägs i termer av ökade 
och minskade chanser på arbetsmarknaden. På detta sätt blir valen inför 
framtiden pragmatiskt rationella (Hodkinson m fl 1996). Berättelserna om 
karriärval uttrycker ett identitetsarbete, där en aktuell självbild ställs mot en 
framtida. Möjligen kan man tala om detta som en form av tillfredsställelse där 
valen också syftar till att stärka positiva självbilder. Den ”tillfredsställelse, 
självförverkligande och lustuppfyllelse” som präglar utbildningspolitiska 
publika narrativ och som där sägs vara avgörande för arbetsval och över-
ordnade ”strategiska beräkningar om klok arbetsmarknadsprofil” (Olson 
2008:203f) lyser dock med sin frånvaro. 
 Vad ungdomarna därmed tycks sträva efter är trygghet eller åtminstone 
en relativ säkerhet genom en fast försörjning. Det är snarare i detta som 
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tillfredsställelsen ligger och i detta som avgöranden och motiveringar av 
utbildnings- och arbetsval bottnar (jfr Ungdomsstyrelsen 2007a). Denna 
trygghet och möjlighet för självförsörjning utgör för dem grunden för ett 
bra liv. Detta står långt ifrån de publika narrativ som tycks uppmana till 
beredskap på livslång osäkerhet, risktagande och riskhantering. Skolverket 
(1999a:25) menar t ex att dagens unga ska ha ”förmåga att behärska föränd-
ring och att känna sig trygg i osäkerheten” och i en statlig utredning (SOU 
1997:121:s.39) betonas hur den livslånga yrkestillhörigheten har bytts mot 
det livslånga lärandet och att det för unga ”gäller att lära om, lära nytt, stå 
ut med osäkerhet, byta inriktning”. Det är inte så att ungdomarna i förelig-
gande studie är omedvetna om risker och osäkerheter, tvärtom är de t ex 
mycket medvetna om vad som kan försvåra för dem att få ett arbete. Däre-
mot formulerar de framtider, genom vilka de tror sig ha mest möjlighet att 
undvika osäkerheter. De talar inte bara om sätt att ”stå ut med osäkerhet” 
utan de vill förebygga och undvika denna.

Vägen mot vuxen 
Själva målgången i de ungas karriärskapsberättelser är vuxenblivandet.  
Ungdomarna uppfattar att vuxenblivandet innebär dels ett ansvar att försörja 
sig själv, dels en ökad självständighet gentemot föräldrar och samhälle. Detta 
blir markörer för vuxenblivandet (Johansson 2007) som även fungerar som 
måttstock när ungdomarna resonerar kring och utvärderar olika tänkbara 
utbildnings- och arbetsalternativ. Ungdomarna tycks således formulera  
och motivera sina framtider utifrån den ideala bilden av vägen till vuxen- 
livet. Det lifescript som ungdomarna formulerar sina berättelser kring, byg-
ger på en successiv och linjär utveckling mot att bli vuxen och de följer en 
ordningen med avseende på innehåll och tidssekvens; utbildning, arbete, 
bostad och familj. I berättandets form försöker ungdomarna foga samman 
yrkeskarriärer och familjekarriärer efter en sammanhängande socialt önsk-
värd karriärtidtabell (Närvänen 1994, Roth 1963). En jämförelse mellan tjejer  
och killar visar dock att tjejernas karriärtidtabeller med avseende på familj 
och arbete ofta är mer tydligt och sammansatt formulerade i en övergripande 
planeringshorisont (Närvänen 1994) som också innehåller en utvärderande 
dimension (Emirbayer & Mische 1998).
 Mot ”vuxenblivandet” som norm och mål mäter ungdomarna olika kar-
riäralternativ och möjligheter (jfr Skelton 2002). Livsfasen ”ungdom” uppfat-
tas som en övergång till att bli vuxen och fasen innehåller med nödvändighet 
därför ett antal val, övergångar och etableringar. Därefter har man gått i 
mål. Detta är den ideala väg ungdomarna önskar och har förhoppningar 



– 283 –

kapitel 10 – karriärval och möjlighetshorisont

om. Men även om man har kartan ritad och kompassen inställd mot det 
ideala och önskade vuxenlivet betvivlar man ibland att det är möjligt att 
nå målet. Den sociala terrängen rymmer ett antal hinder, tiden är knapp 
och orosmolnen tornar upp sig i horisonten. Också detta tas med i beräk-
ningarna när ungdomarna formulerar sina strategier. 
 Då vuxenblivandet ofta – implicit eller explicit – tycks stå i karriär-
berättelsens centrum blir berättelserna framåtsyftande och relativt mål-
inriktade. Ungdomarna i föreliggande studie tycks se ungdomstiden som 
en övergångsfas, i motsats till forskning som pekar på hur ungdomstiden 
idag bör betraktas som en autonom fas i sig själv – givet mer komplexa, 
defragmenterade och i tid utdragna etableringsprocesser (du Bois Reymond 
1998 m fl). Vuxenlivet, och allt vad det bedöms innebära, är målet för de här 
ungdomarna och på vägen finns få anhalter; inga ”upptäcktsresor”, inget 
ungdomligt utforskande eller några sabbatsår som annars ofta förknippas 
med ungdomstiden (jfr Ljung 2000, Kåks 2007, Ungdomsstyrelsen 2007b). 
Man riktar blicken framåt. I detta blir det tydligt hur en tidsdimension 
spelar in i ungdomarnas möjlighetshorisonter.

Tidshorisontens samspel med  
möjlighetshorisonten
En individs tidsperspektiv påverkar oundvikligen (talet om) karriärskap och 
säger också något om den sociala kontexten. Ett tidsperspektiv blir också 
avgörande för att förstå hur möjlighetshorisonter skapas. Ungdomarna riktar 
stadigt blicken framåt när de formulerar en plan i nuet. Deras berättelser 
stämmer inte bra med den forskning (Brannen m fl 2002, Brannen & Nilsen 
2002a, b, Nilsen & Brannen 2002) som hävdar att unga idag – på grund av 
osäkerheten och komplexiteten i övergångar och vuxenblivandet – främst 
fokuserar på nuvarande prioriteringar och är präglade av ett ”extended pre-
sent” (Novotny 1994). Med detta förhållningssätt indikeras att individen 
är oförmögen att planera långsiktigt och istället koncentrerar sig på nuet 
därför att det är lättare att kontrollera. Inte heller dominerar ungdomarnas 
berättelser av det ”närvarande nu” som i utbildningspolitiska samman-
hang (SOU 1997:121, s. 36ff) beskriver ungas förändrade tidsperspektiv som 
handlar om kortsiktighet, mindre planer och ett fokus på nuet och direkta 
behovstillfredsställelser. Ungdomarna i föreliggande studie formulerar alla 
framtida planer och mål, även om deras tidshorisont (Nilsen 1999) för dessa 
framtider sträcker sig olika långt. Samtidigt som ungdomarna gör direkta 
prioriteringar och utvärderingar relevanta för nuet så relateras dessa ständigt 
till framtida möjligheter och önskningar. 
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 Ungdomarnas berättelser visar hur en tidslig orientering är inbyggd i 
karriärskapandet och hur deras syn på dåtid, nutid och framtid påverkar 
deras framtidsformuleringar (jfr Brannen & Nilsen 2002a, b, Emirbayer 
& Mische 1998, Närvänen & Näsman 2004, 2007a, b). Ungdomarna talar 
om att vissa alternativ är ”framtiden” medan andra inte är tänkbara för 

”hela livet”. Olika framtider bedöms även efter den tid det tar att uppnå 
ett visst mål, vissa framtider blir sannolika endast under förutsättning att 
de är tidsbegränsade och vissa investeringar såsom utbildning motiveras 
utifrån att de har lång hållbarhet. Beroende på vilket tidsperspektiv som 
ungdomarna anlägger – ett lång- eller kortsiktigt – görs också olika av-
vägningar om sannolika, önskade, tänkbara och icke-tänkbara framtider. 
I analysen har jag även betonat hur de olika framtiderna relateras till olika 
tidshorisonter (Nilsen 1999) och planeringshorisonter (Närvänen 1994). De 
olika ”framtiderna” ligger så att säga olika långt fram i framtiden. 
 Berättelserna visar också att ju längre fram i tiden den önskade fram-
tiden placeras, desto mer avlägsen och diffus tycks den framstå som en 
sannolik framtid. Möjlighetshorisonten och tidshorisonten måste därför 
ses som ömsesidigt påverkande. Det innebär att möjlighetshorisonten kan 
tänjas eller krympas beroende på vilken punkt i framtiden man relaterar 
till. Möjlighetshorisonten samspelar också med huruvida man tar ner sina 
framtidsformuleringar till en utvärdering i nuet och möjligen ”tvingas” kon-
kretisera dem i form av planer. Ungdomarnas ansatser inför framtiden, de 
planer och förhoppningar som de i berättandets form placerar in i en tidsho-
risont, knyts till utvärderingar i nuet där resurser och tidigare erfarenheter 
som man själv och föräldrarna har gjort påverkar övervägandena. Det är 
i denna dialektik mellan dimensioner av tidigare erfarenheter, framtida 
mål (projektskapande) och praktisk utvärdering som Emirbayer och Mische 
(1998) menar att individens aktörskap måste studeras och det är i denna 
dialektik som de ungas möjlighetshorisont formas.

”Att få det bättre än föräldrarna” 
Familjens sociala position blir en viktig utsiktspunkt för ungdomarna när 
de bedömer karriärmöjligheter och formulerar framtider. Genom att lyssna 
på ungdomarnas berättelser om föräldrarnas karriärer och erfarenheter får 
vi en central pusselbit till deras möjlighetshorisont och vi närmar oss också 
frågan om varför vissa framtider skattas som önskade, alternativt som san-
nolika. Alla ungdomarna berättar om föräldrarnas råd och önskningar som 
handlar om att barnen ska utbilda sig. Ungdomarna knyter samman dessa 
önskningar och råd om utbildning med föräldrarnas arbetsmarknadsposition, 
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deras utbildningsnivå och de sociala förutsättningar som föräldrarna har 
haft. Exempelvis framstår vidareutbildningen som särskilt viktigt med tanke 
på att ett antal av föräldrarna inte har haft egna utbildningschanser. 
 Genom föräldrarnas positioner och erfarenheter försöker ungdomarna 
att se sig själva och självreflektivt reda ut dåtiden för att formulera sin fram-
tid. Den individuella biografin är däremot inte så fri som en del forskare 
hävdar. På både gott och ont hämtar den näring från familjens sociala po-
sition som också influerar individuella möjlighetshorisonter. Mot denna 
familjebakgrund formulerar ungdomarna vem de är, var de kommer ifrån, 
och vem de vill bli. Det är på detta sätt som habitus skapar orienteringar 
och uppfattningar om individuella valmöjligheter. Denna process innebär 
däremot inte att ungdomarnas karriärskap är determinerat av deras sociala 
position, snarare är ungdomarna influerade av familjens sociala bakgrund. 
Ungdomarna vill ta sig från föräldrarnas position och komma längre sam-
tidigt som de bedömer att föräldrarnas sociala förutsättningar och resurser 
påverkar deras möjligheter till detta.
 Ungdomarna ger i föräldraberättelserna uttryck för en förståelse för 
relationen mellan olika former av kapital, positioner och social mobilitet. 
Där syns en föräldraönskan som handlar om att barnen ska få det bättre än 
vad föräldrarna själva haft och klättra uppåt på den sociala stegen. Denna 
önskan blir omsatt i ungdomarnas egna aspirationer. I de fall där föräldrarna 
har haft det bra ställt – kanske en hög utbildning – men idag är arbetslösa 
alternativ lågavlönade handlar ungdomarnas berättelser om att återerövra 
en förlorad social position. I andra fall, där föräldrarna varken har utbild-
ning eller ett kvalificerat arbete, blir utbildningsinvesteringar ett sätt att 
få det bättre än föräldrarna. Vare sig det tenderar att handla om återeröv-
ring av tidigare positioner eller om social mobilitet så sätts en tydlig tilltro 
till utbildning. Här blir tydligt hur föräldrarnas kulturella (utbildnings-)
kapital inte tycks ha betydelse för uppmuntran till studier i sig. Däremot 
förefaller utbildningsnivån hos föräldrarna samspela med inriktningen i 
deras utbildningsmedvetna uppmuntran. 
 Om man riktar fokus mot de sociala sammanhang som ungdomarna 
berättar om så tycks de karaktäriseras av en frånvaro av sociala kontakter 
som kan stödja deras önskade karriärvägar. Ungdomarna bedömer att de 
utifrån föräldrarnas arbetsmarknadspositioner sällan har tillgång till so-
ciala nätverk som kan bli viktiga i deras önskade karriärer. Däremot har de 
arbetslivskontakter som gäller deras reservplaner – servicearbete alternativt 
restaurangarbete. Föräldrarnas positioner på arbetsmarknaden och deras 
brist på relevanta sociala nätverk med ingångar till de framtida arbeten som 
anses önskvärda, resulterar i att ungdomarna för att kunna uppnå dessa 



– 286 –

kapitel 10 – karriärval och möjlighetshorisont

sätter sin tilltro till utbildningsinvesteringar. I detta blir olika konverterings-
strategier synliga. Ungdomarna betonar exempelvis att de får ekonomisk 
uppbackning för att genom utbildning åstadkomma den sociala mobilitet 
som föräldrarna och de själva bär förhoppningar om.
 Berättelserna om utbildningsaspirationer eller om ”bättre arbeten” ut-
trycks i en önskan om social mobilitet och tycks förstärkas när man kommer 
in på talet om ”invandrarskap” och diskriminering på arbetsmarknaden. Det-
ta signalerar en realitet där migration och en problematisk arbetsmarknads-
situation gör utbildning central. Sådana kompensatoriska effekter - där högre 
utbildning kompenserar för underskott i socialt kapital eller väger upp för 
risken att diskrimineras - blir också tydliga i tidigare forskning (Jonsson 
2001, Moldenhawer 2001, Similä 1994, Ålund 1997). Liksom i föreliggande 
studie pekar denna även på hur utbildning tycks bli en viktig mobilitetskanal 
i anknytning till en begränsning av alternativa mobilitetskanaler. 

Möten, sociala rum och gränser  
Studien understryker att karriärskapet ingalunda är en individuell pro-
cess. Ungdomarna deltar i ett socialt spel tillsammans med andra aktörer 
på spelplanen (Bourdieu 1999). I ungdomarnas ögon blir vuxenblivandet, 
arbete, social mobilitet och ett bra liv själva motivet för och vinsten i detta 
spel. Deras uppfattningar om karriärskapet formas således i det sociala 
spelet och i förlängningen så är det också i detta som de ungas faktiska 
karriärdestinationer avgörs (Hodkinson m fl 1996).
 Genom ungdomarnas berättelser möter vi en rad aktörer, som tilldelas 
olika betydelser för deras karrriärskap. I de olika kapitlen framträder dessa 
aktörer i ungdomarnas möten med skolans lärare, syo och klasskamrater, i 
kontakt med arbetsmarknaden möter ungdomarna arbetsgivare och i kon-
takter med föräldrarnas hemland möter de släkt och grannar. I berättelsens 
form visar ungdomarna hur interaktioner med dessa olika aktörer sätter 
kategoriseringar och identifikationer i spel. Genom både den påverkan och 
selektion ungdomarna utsätts för skapas avtryck på individuella möjlighets-
horisonter som både möjliggör och begränsar val (Hodinkson m fl 1996). 
Ungdomarna tolkar händelseförlopp och värderar värdet av sina resurser. 
De positionerar sig i ljuset av andra aktörers positioner och intressen och 
de tolkar och drar i berättelserna själva upp de sociala gränser som de tror 
har betydelse för karriärskapet. 
 I berättelserna formeras de sociala fälten för karriärer, spelplanerna, 
och genom ungdomarnas skildringar av dessa får vi även inblick i hur de 
uppfattar sitt handlingsutrymme och formulerar inkluderingsstrategier som 
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de bedömer som vinstgivande. Jag menar att ungdomarnas subjektiva tolk-
ningar av sociala fält blir en viktig pusselbit för att förstå hur de motiverar 
sig själva att spela eller inte spela spelet men också för hur de sedan spelar 
spelet. Dessa sociala spelplaner tolkar ungdomarna dels utifrån deras egna 
erfarenheter, dels utifrån föräldrarnas erfarenheter och utifrån samhäl-
leliga publika narrativ som berättar om sakernas tillstånd. Med andra ord 
läser ungdomarna av mötena och de sociala fältens spelregler utifrån sitt 
praktiska sinne (Bourdieu 1999).

Möten på arbetsmarknaden – underordningens  
dimensioner
Unga har ofta en utsatt position på arbetsmarknaden och etnicitet tycks 
dessutom förstärka denna utsatthet. För ungdomarna tycks betydelsen av 
den etniska positionen dominera över den betydelse som tillskrivs ålder och 
genus. Åtminstone när ungdomarna värderar sina chanser på arbetsmarkna-
den. Oavsett deras egna identifikationer uppfattar ungdomarna att det finns 
en överhängande risk att de i möten på arbetsmarknaden kategoriseras som 
invandrare. Som bekant är detta en social etikettering behäftad med fördomar 
och etniska stereotyper, vilken i allmänhet kringskär handlingsutrymme 
och på förhand försämrar chanser för dem som utsätts för sådana (jfr Jenkins 
1994, 2008a). Förutsättningarna på arbetsmarknaden tolkas olika beroende 
på plats. Arbetsmarknaden framställs inte som ett brett och öppet rum av 
försörjningsmöjligheter utan exkluderingen framstår som starkare inom 
vissa fält. Ungdomarna återger bilden av en etniskt skiktad arbetsmark-
nad. På vissa nivåer släpps de in men från andra blir de utestängda. Denna 
skiktade arbetsmarknad klyvs dessutom av olika geografiska rum: Stock-
holms innerstad är ett symboliskt ”svenskt” rum, medan ytterområdena 
och förorterna är ”icke-svenska”. Ungdomarnas berättelser fångar därför 
inte bara dimensionen inkludering – exkludering utan också dimensionen 
av etnisk över- och underordning på arbetsmarknaden. Berättelserna om 

”invandrarjobb” och ”svenska jobb” samt de statusskillnader som förknippas 
med dessa, visar på en inkluderande underordning (Neergaard 2006a, b). 
Det finns plats på arbetsmarknaden, men platsanvisningarna pekar neråt 
i hierarkin och är dessutom etniskt märkta. 
 När ungdomarna berättar om tidigare och presumtiva möten på arbets-
marknaden ger de sin tolkning av det sociala fältets hierarki av positioner 
och vilka kapital och även habitus som krävs för att nå olika positioner i 
arbetslivet. Ungdomarnas uppfattningar om och erfarenheter av invand-
rarskapets konsekvenser pekar mot att etnicitet (i konstruerad symbolisk 
mening) inverkar på huruvida en kapitalform tillerkänns värde eller inte på 
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olika sociala fält. Berättelserna ringar in en uppfattad möjlighetsstruktur 
som med etnicitet som gränsmarkör avgränsas både rumsligt och yrkes-
hierarkiskt. 
 Men samtidigt som sådana gränser slås fast formulerar ungdomarna 
också strategier som korresponderar med dessa föreställda möjlighets-
strukturer men som då också har potential att överskrida sådana. Olika 
inkluderingsstrategier formuleras beroende på vilken önskvärd karriärväg 
ungdomarna ser framför sig. Etnicitet i samspel med genus tycks här fram-
träda med skilda innebörder för tjejer och killar, som tenderar att ha något 
olika strategier. Oavsett om man väljer intryckskontroll eller en annan väg 
tycks det i kärnan av dessa inkluderingsstrategier ligga en föreställning om 
svenskhet med en inträdesbiljett till arbetsmarknaden i potten.

Kategoriserande möten och frånvaron av möten
Ungdomarnas berättelser om skolans karriärvägledning målar bilden av 
en frånvarande institutionell aktör. Ungdomarnas uppfattning om från-
varon av vägledning tillsammans med det missnöje och den misstro från 
ungdomarnas sida som präglar de faktiska mötena med lärare och syo kan 
få konsekvenser. Frånvaron av vägledning blir kritisk dels i ljuset av att 
många av ungdomarna tycks ha begränsat informationskapital med sig 
hemifrån för att orientera sig i riktning mot sina önskade framtider (jfr 
Broady 1998, 2000), dels i ljuset av dagens samhällsutveckling då utbudet av 
utbildningar är stort och svårt att överblicka. Det ligger även en motsägelse 
i de förväntningar och ansvar från utbildningspolitiskt sammanhang som 
omgärdar ungdomarna. Skolans ansvar ligger att motverka begränsningar 
i val som grundar sig på kön, social eller kulturell bakgrund (Lpo94:15). 
Samtidigt tycks förväntningarna på elever överlag vara att de ska göra egna 
bedömningar, att de ska ta mer personligt ansvar och att de ska utgå ifrån 
sina egna val.59 I detta ligger givetvis en positiv intention - elever/ungdomar 
är självständiga individer och kan göra egna val - men utan vägledning och 
stöd blir det svårt att leva upp till denna intention. Den osäkerhet som följer 
med detta uttrycks tydligt i ungdomarnas berättelser. 
 Risken är att skolan genom att alltför hårt trycka på denna individuella 
valfrihet också borgar för en individualiserad självsortering och därmed 
reproducerar den sociala ordning som i detta fall har en uppenbar etnisk 
dimension (jfr Bourdieu 1999, Bourdieu & Passeron 1990, Fransson & Lindh 
2004). Genom sin habitus och sociala position kommer individen i första 
hand att pragmatiskt göra de val som är bekanta och har ett tydligt ma-

59 Jfr Dovemark 2004, Jonsson 1999, Olson 2008, jfr Ball m fl 2000, Dwyer & Wyn 2001.
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nus. Många av ungdomarna tycks i denna individualiserande trend lägga 
ansvaret på sig själva; väljer man inte en bra utbildning så får man skylla sig 
själv om man blir städare. Samtidigt tycks de på en annan medvetandenivå 
genomskåda detta individualiseringsnarrativ då de betonar att alla inte har 
samma möjligheter beroende på en diskriminerande arbetsmarknad.
 De etniska kategoriseringar som ungdomarna uppmärksammar på 
arbetsmarknaden tas också med in i skolans värld och tonar fram i ungdo-
marnas möten med lärare. Jag har i kapitlen pekat på sådana situationer 
genom ett antal klassrumsscener, som visar på ungdomarnas medvetenhet 
om invandrarkategorins potentiella effekter på karriärskapet. Dessa sce-
ner lyfter fram hur kategoriseringar potentiellt spelas upp och äger rum 
i skolan samtidigt som de också blir berättelser om möjliga villkor i kar-
riärskapandet. Scenerna visar på uppfattningar om hur vissa kategorier av 
elever premieras och andra underordnas i skolan, samt på hur ungdomarna 
uppfattar sig ha en underordnad position på utbildningsfältet – genom att 
de går i en ”invandrarskola”. En sådan position kan i förlängningen inverka 
på utbildningskapitalets relativa symboliska värde och ge påtagliga sociala 
konsekvenser för karriärskapet (jfr Bunar 2007, 2009). Ungdomarna påvisar 
en medvetenhet om vad utländsk bakgrund och invandrarskap kan betyda i 
skolan och för karriärskapet och de tycks i detta ibland att försöka föregripa 
och utmana de kategoriseringar som de utsätts för. 
 Konfrontationen med externa kategoriseringar, som den utspelar sig  
i till exempel skolan gör något med de ungas möjlighetshorisonter och hand-
lingshorisonter för karriärskapande. Även om ungdomarna förhåller sig  
till kategoriseringarna och agerar utifrån dessa tycks inte invandrarska-
pet bli en självidentifikation. Snarare handlar det om ett hanterande än ett 
införlivande av kategoriseringen, på det sätt som ungdomarna reflexivt 
synliggör den. Exempelvis gör de lärarna medvetna om att de har genom-
skådat kategorin och i denna mikrokritik (Back 1996) av diskriminering  
så erövrar de ett litet handlingsutrymme. 
 Denna hantering och desarmering av invandrarkategorin blir än tydligare 
ungdomarna emellan i de dialoger som utspelar sig utanför klassrummen 
där ironin och överdrivna nidbilder av ”invandraren” tycks bli ett verktyg 
för att genomskåda, desarmera och demonstrera begreppets ihålighet. Ut-
trycken bottnar i en medvetenhet om att det sker en kategorisering och att 
ungdomarna själva riskerar att bli utsatta för sådana i sitt karriärskap, både 
inom skolan och på arbetsmarknaden. På liknande sätt som i klassrummet 
blir uttrycken och den ironi som förekommer ungdomarna emellan mer 
en form av kritisk hantering av kategoriseringen än ett accepterande av 
den. Snarare disidentifierar sig ungdomarna (Skeggs 2006) med de negativa 
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karakteristiska som tillskrivs kategorin. På liknande uttryckssätt disiden-
tifierar de sig även med de stereotypa invandrarjobben, vilka de också är 
väl medvetna om. 
 Ytterligare en observation av relationen mellan hanteringen av externa 
kategoriseringar och identifikationer är hur skilda sociala sammanhang ger 
olika förutsättningar för individuella positioneringar och identifikationer. Vi 
har sett hur ungdomarna tolkar och hanterar betydelsen av sociala gränser 
i de olika sociala rum som skolan och arbetsmarknaden utgör. De möjlig-
heter som ges till gränsöverskridanden, positioneringar och förhandlingar 
samvarierar med tolkningar av sociala rummens praktik och struktur. När 
ungdomarna talar om invandrarskap i relation till arbetsmarknaden handlar 
det om hur de förhåller sig till kategoriseringen och främst hur de genom 
olika inkluderingsstrategier hanterar och försöker komma förbi de ramar/
möjlighetsstrukturer kategorin skapar. När invandrarskapet berättas och 
ageras utifrån i skolans rum tycks det symboliska utrymmet för förhand-
ling däremot vara större. I skolan kan man utmana själva kategorin och 
desarmera kategoriseringarna snarare än anpassa sig efter dessa.

Transnationella möjlighetshorisonter
I karriärskapsberättelsernas möjlighetshorisont skymtar ungdomarnas 
identitetsprojekt i narrativ form (Somer 1994) När ungdomarna berättar 
om möten på olika sociala fält, identifierar de sig i relation till omgivningen. 
När de talar om olika framtider talar de om vem och vad de är och vill bli. 
Ungdomarnas narrativa positioneringar och identifikationer låter oss således 
också veta något om de sociala rummens gränser som de ser ut från deras 
perspektiv. Också detta är en pusselbit till att förstå den möjlighetshorisont 
som ungdomarna rör sig mot och de identifikationer som de relaterar till. 
Ungdomarna talar i karriärskapsberättelserna om ”hemlandet” (i subjektiv 
bemärkelse) och sociala rum och gemenskaper som överskrider det ”svenska”. 
Ungdomarna berättar om utbildningens betydelse i hemlandet och värderar 
olika utbildningar efter hemlandets statushierarkier. I sitt karriärskap iden-
tifierar de sig på så sätt även mot andra normsystem än de gängse svenska. 
Ungdomarna berättar om hur föräldrarnas utbildningsråd ringas in genom 
kontrasteringar mellan utbildningsmöjligheter i Sverige och begränsade 
sådana i hemlandet. I jämförelserna mellan ländernas respektive utbild-
ningssystem tycks föräldrarna anse att utbildning i Sverige bli än viktigare 
och denna uppfattning hittar fäste också hos ungdomarna. Ungdomarnas 
anknytningar till hemlandet och transnationella gemenskaper handlar inte 
bara om en form av ”känslomässig transnationalism” (Wolf 2002), i form 
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av gränsöverskridande identifikationer och värderingar, utan det transna-
tionella sammanhanget som praktik betraktat skapar också resurser för 
karriärskapet. 
 Några av ungdomarna vill också utbilda sig i ett annat land, genom sina 
sociala nätverk och de informationskapital dessa har tillgång till, orienterar 
de sig i sådana utbud. De utbildnings- och yrkesval ungdomarna hoppas 
göra i Sverige, vare sig det är eget företagande eller högre utbildning, relaterar 
många till framtida statuspositioner och investeringar i form av kulturellt, 
ekonomiskt eller symboliskt kapital i hemlandet. Sådana berättelser visar 
på hur en form av konverteringsstrategier (Bourdieu 1993) ligger bakom och 
motiverar vissa investeringar, när de sätts i ett transnationellt sammanhang. 
I dessa konverteringsstrategier ger positionering i det transnationella sam-
manhanget en viss form av symbolisk räntabel effekt, på så sätt att vissa 
utbildningar och yrken är högre värderade i hemlandet och ekonomisk och 
kulturellt kapital förvärvat i Sverige kan konverteras till symboliskt kapital 
i hemlandet. 
 Berättelserna betraktade som självpresentationer visar hur ungdomarna 
positionerar sig olika i skilda nationella sammanhang och i de olika sociala 
rummens statushierarkier. Hemlandssammanhanget tycks ge vidgade möj-
ligheter till positionering och självpresentationer och det tycks också kunna 
generera en form av (imaginärt) symboliskt kapital i form av de fördelaktiga 

”positionsöversättningar” som görs. Ungdomarna översätter sina utbildningar 
i ljuset av vad de uppfattar vara hemlandets måttstock samtidigt som de i 
dessa översättningar ”avrundar uppåt” till mer fördelaktiga positioner – något 
som bygger på att intryckskontrollen är lättare vid självpresentationer i de 
transnationella sammanhangen. Sådana berättelser tycks också färgade av 
migrationens publika framgångsnarrativ som är uppbyggda av uppfattningar 
om att det är viktigt att (och man förutsätts) lyckas i det nya landet. I detta 
görs publika självpresentationer som betonar framgång och status, vare sig 
man uppnått detta eller inte. Dessa framgångsnarrativ som ger spår i de 
individuella berättelserna visar hur ungdomarna även i detta transnatio-
nella rum hanterar generaliserande andras förväntningar på positioner som 
ungdomarna kan/bör besitta.
 Den narrativa självpositioneringen och identifikationen förändras bero-
ende på socialt sammanhang och den möjlighetsstruktur som framträder där. 
Samtidigt ska dessa positioneringar och presentationer (och även aspirationer 
som följer med dessa) som här görs på tvärs de nationella sammanhangen 
ses som translokala positioneringar (Anthias 2001:634). Att individer med 
denna bakgrund blir utsatt för exkludering i ”värdlandet” kan främja en 
orientering mot hemlandet (Faist 2000, 2004, jfr Olsson 2000b, Ålund 1997). 
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Ungdomarnas uppfattningar om underordnade positioner i Sverige tycks 
spela in i hur de positionerar sig och mejslar ut ett vidare handlingsutrymme 
i relation till hemlandet. Det sociala utrymmet i hemlandet är rimligtvis 
mindre så länge deras möjlighetshorisont slutar vid nationalstatens gräns, 
men betraktad från en ”svensk” utsiktspunkt så framstår detta ändå som 
en vidgning av möjlighetshorisonten. I sammansmält form finns därför en 
transnationell dimension i denna horisont. 
 Berättelserna pendlar ofta mellan här och där. Hemlandet framställs i 
positiva termer – inte sällan kontrastivt mot en uppfattad underordning i 
Sverige. Det som är på avstånd tenderar generellt sett ofta att romantiseras. 
Hemlandet vinner möjligen fördelar tack vare att det ligger på avstånd från 
ungdomarnas vardag. Samtidigt som de talar om olika kapitalkonverteringar 
och ser ett vidgat utrymme positionsmässigt i förhållande till hemlandet 
så säger många samtidigt att de inte kan tänka sig att bo där, åtminstone 
inte nu. Trots att hemlandet på ett sätt är på avstånd från ungdomarnas 
vardagsliv så tycks de samtidigt vara del av det transnationella rum (Faist 
2000, 2004) som anknytningarna till hemlandet skapar. I detta tycks ung-
domarna hämta näring till sitt karriärskap. De ungas berättelser talar för 
en utvidgning av det sociala rummets gränser, vilket ger ett symboliskt 
utrymme för orienteringar, positioneringar och identifikationer.
 I det transnationella perspektivet överskrids den metodologiska nationa-
lism som ofta tycks ha präglat och inskränkt förståelsen av sociala skeenden 
(Wimmer & Glick Schiller 2002a, b). Forskare har rest frågor huruvida 
barn till migranter också de kan ses som transnationella aktörer (Levitt & 
Waters 2002). Min studie pekar i samma riktning som annan forskning som 
hävdar att unga influeras och tar del av det transnationella sociala rummets 
möjligheter att konstruera, upprätthålla och förhandla sociala identiteter 
och handlingsutrymme. Detta har inverkan på identifikationsprocesser och 
användandet av olika kapitalformer (Faist 2000, Fouron & Glick Schil-
ler 2002, Levitt & Waters 2002, Smith 2002, Vertovec 2001, Wolf 2002). 
Denna transnationaliseringens påverkan över de vardagliga erfarenheterna 
och det sociala livet influerar de ungas dispositioner, identifikationer och 
strategier i karriärskapet. I berättelserna vidgas möjlighetshorisonten till 
det transnationella rummet.

Berättandets ramar  
– att förmedla erfarenheter 
Varje berättelse är en form av socialt agerande och har en performativ inne-
börd (Somers 1992, 1994). Berättelsernas performativa innebörd, liksom 
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motberättelserna och ironins ”bakgrundsnarrativ”, måste ses i ljuset av den 
sociala kontext – de möjlighetsstrukturer och de publika narrativ – där 
berättelserna skapas. Detta påminns vi om i t ex ungdomarnas berättelser 
om möjliga självpresentationer i hemlandssammanhang. Berättelsens re-
lation till den sociala kontexten innebär emellertid att alla berättelser inte 
är lika lätta att berätta och att de inte alltid kan berättas på samma sätt. På 
detta följer att alla erfarenheter och identifikationer inte heller är lika lätta 
att förmedla, utan uttrycken avgränsas av dominerande publika narrativ 
som riskerar att osynliggöra såväl vissa identiteter som vissa erfarenheter 
(Somers 1992, 1994, Andrews 2004b). 
 Ungdomarnas motberättelser som ställs i opposition till ett tillskrivet 
invandrarskap tar sig vissa uttryck inom skolans rum. I berättelser om 
arbetsmarknaden knyter ungdomarna däremot an till publika narrativ om 
invandrarskapets begränsningar och beskriver mer en hantering än en desar-
mering av stereotyperna. Ungdomarna bedömer också att hemlandet eller 
transnationella sammanhang ger utrymme för berättelser och självpresenta-
tioner som inte hade varit möjliga och trovärdiga i ett svenskt sammanhang. 
Berättelser som handlar om vuxenblivandet knyts med viss självklarhet 
till olika sociala lifescript och karriärtidtabeller för hur en sådan övergång 
bör ta sig uttryck. På liknande sätt finns publika narrativ kring utbildning 
och livslångt lärande samt standardiserade berättelser till vilka man kan 
knyta egna berättelser om valfrihet, ansvar och självständighet. Vi har också 
sett hur sådana lifescript och publika narrativ kring både vuxenblivande, 
utbildning och individualisering färgar de ungas möjlighetshorisonter och 
påverkar vilka strategier och orienteringar, värderingar och motiveringar 
som görs av olika framtider. Vad vi också ser är hur vissa av ungdomarnas 
berättelser faller in i och reproducerar publika narrativ, medan andra berät-
telser bildar motberättelser som utmanar och destabiliserar vad som tolkas 
som rådande uppfattningar. 
 Lifescript – som befästs genom publika narrativ, karriärtidtabeller och 
biografiska scheman – ger instruktioner för hur man ska/bör leva sitt liv och 
färgar således av sig på de ungas möjlighetshorisonter. Lifescript ger också 
modeller och instruktioner för hur livet ska framställas i berättandets form 
(Frykman 1992) – det handlar med andra ord om socialt legitima självpre-
sentationer och på vilket sätt erfarenheter berättas. Vad jag uppmärksam-
mat genom studien är hur individualiseringsutryck samt erfarenheter som 
knyter an till social klass och etnicitet berättas på olika sätt och jag frågar 
mig här hur detta kan förstås.
 Vad min analys pekar på är hur individualisering gestaltas som en rad 
budskap som de unga väver in i sina inledande självpresentationer. I en 
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version av sina karriärberättelser, som mer tar formen av en offentlig själv-
presentation, pekar ungdomarna på hur de själva väljer och ansvarar för sina 
karriärer. Detta mönster av individualiserade berättelser uppmärksammas 
i flera andra svenska studier (Ambjörnsson 2004, Andersson 2001, Dresch 
& Lovén 2009, Johansson 2003, Kåks 2007, Lidström 2009, Sandell 2007, 
Svensson 2006) som fokuserar på ungas livsmöjligheter och karriärval pro-
blematiserat utifrån social klass och genus.60 Dessa studier pekar på hur 
unga uppfattar att man gör sina egna val och tar ansvar för sina karriärer. 
Individualiseringsnormens genomslag syns i ungdomarnas betoning på 
vikten av att vara en unik och fritt väljande individ. Den syns också, påpe-
kar forskarna, i de individcentrerade förklaringsmodeller som anläggs när 
unga talar om sociala kategorier som genus och social klass. 
 Ungdomarnas berättelser kan förstås som ett återsken av den sociala 
kontexten. Från såväl utbildningspolitiskt håll som i samhälleliga publika 
narrativ förs individualisering fram som en grundläggande och socialt 
önskvärd norm. I denna blir individen satt i första rummet och tillskrivs 
ett stort mått av ansvar för sin egen situation och har en sådan valfrihet 
att denne egentligen har livet i sin egen hand. Vi ser hur detta influerar de 
ungas berättelser. Denna utveckling har i forskningen kopplats till en över-
gripande individualiseringstendens i dagens samhälle. Individualiserings-
tesen refereras oftast tillbaka till Beck (2000) som pekar på en försvagning 
av grundläggande självklarheter i livsföringen som är kopplade till sociala 
strukturer som social klass, familjestruktur, yrkesroll etc. Det samhällssce-
nario han tecknar innebär inte att ojämlikheter försvinner utan att resurser 
fortfarande är ojämnt fördelade och att ”den sociala ojämlikhetens struktur” 
(2000:125) fortfarande är stabil. Däremot kommer sociala ojämlikheter och 
risker att omdefinieras som individuella. Vad vi ser är en ”individualisering 
av sociala risker”, vilket innebär att samhällsrelaterade kriser tar sig uttryck 
som individuella kriser (Beck 2000:121f, jfr Furlong & Cartmel 1997).61 
 Även Furlong och Cartmel (1997) diskuterar individualiseringens effek-
ter på individens liv. Med förankring i empiriska studier i Storbritannien 
pekar de på hur ungdomar idag subjektivt sett upplever ökade individuella 
valmöjligheter och hur de uppfattar att risker endast kan hanteras på indi-
viduellt plan. Samtidigt poängterar Furlong och Cartmel att det blir tydligt 
hur sociala strukturer fortfarande förklarar hur unga lever sina liv.62 Vi står 

60 Jfr internationella studier t ex Evans 2007, Ball, Maguire & Macrae 2000, Furlong & Cartmel 1997, Wyn & 
White 2000

61  Detta medför bland annat att problem som ligger i systemet förvandlas till ”personliga misslyckanden, 
vilket i sin tur medför att problemen får minskad politisk betydelse” (Beck 2000:121).

62  jfr Ball m fl 2000,  Brannen & Nilsen 2005, Evans 2002:249, Roberts 1997.



– 295 –

kapitel 10 – karriärval och möjlighetshorisont

inför en epistemologiskt sett felaktig slutledning (”epistemological fallacy”) 
som innebär: ”the growing disjuncture between objective and subjective 
dimensions of life” (Furlong & Cartmel 1997:5). I denna leder betoningen av 
individualisering till att ungdomar i valsituationer är blinda för, alternativt 
avfärdar, de influenser som strukturella faktorer faktiskt fortfarande har 
på deras liv och val (Furlong och Cartmel 1997:144, jfr Wyn & Dwyer 1999, 
Dwyer & Wyn 2001, Evans 2007). 
 Det är en sådan ”blindhet” och ”avfärdande” som också flera svenska 
forskare uppmärksammat i ungas individualiserade berättelser. Sam-
tidigt med dessa individualiserade uttryck visar forskarna att unga ofta 
inte berör alternativt att de avvisar att sociala kategorier och strukturella 
faktorer kan påverka individens handlingsutrymme (Ambjörnsson 2004, 
Andersson 2001, Kåks 2007, Svensson 2006). Exempelvis visar Trondman 
och Bunar (2001:471) hur unga tenderar att tala i individuella termer om 
ansvar och valfrihet och hur de individualiserar samhälleliga problem. 
Författarna betonar att ”till denna form av individualisering hör också 
att det saknas ett språk och en förståelse av omständigheternas präglande 
villkor och de förändrade möjlighetsstrukturernas kraft” (Trondman & 
Bunar 2001:473).
 Ungdomarna i min studie tycks emellertid ha ett något annat perspek-
tiv eftersom de varken bortser från eller avvisar den strukturella påverkan 
som deras karriärskap och livssituation är stadd under. Tvärtom talar de 
om sociala villkor, resurser och erfarenheter kopplade till föräldrarnas so-
cioekonomiska position. Samtidigt som ungdomarna i sina berättelser in-
förlivar publika individualiseringsnarrativ så tycks de inte sakna en förstå-
else för vad deras sociala utgångspunkter kan komma att innebära i form 
av möjligheter och begränsningar för karriärskapet. En analys av sådana 
berättelser pekar på att social klass inverkar på möjlighets- och handlings-
horisonter. 
 Samtidigt som de är medvetna om vilka sociala villkor som påverkar 
dem tycks ungdomarna däremot ha svårt att formulera dessa i publikt/
kollektivt igenkännbara berättelser (av social klass) eller sociala ”förkla-
ringsmodeller” (jfr Ehn 1992). Precis som Trondman och Bunar beskriver, 
tycks ungdomarna sakna ett språk för att ringa in dessa sociala positio-
ner och denna strukturella påverkan på andra nivåer än den individuella. 
Ungdomarna reflekterar på en erfarenhetsbaserad och individuell nivå om 
hur deras föräldrars utbildnings- och arbetsmarknadspositioner dels kan 
kopplas till föräldrarnas aspirationer för sina barn, dels kan påverka deras 
egna framtidsformuleringar och förutsättningar. Ungdomarna utvärderar 
sina möjligheter utifrån familjens sociala position och denna blir framträ-
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dande i den möjlighetshorisont de ser framför sig. Analysen pekat också 
på hur deras berättelser visar på strävande efter social mobilitet i klass-
mässiga termer. Sådana beskrivningar som relaterar till social klass stan-
nar emellertid på en individuell nivå och avsaknaden av ett mer publikt 
språk eller förklaringsmodeller att ikläda dessa erfarenheter blir tydlig. 
 Denna avsaknad av publikt igenkännbara berättelser med avseende på 
social klass blir extra tydlig när man jämför med hur etnisk bakgrund och 

”invandrarskapets effekter” framställs av ungdomarna. Sådana framställ-
ningar skapas utifrån en tydligare publik berättelse och förklaringsmo-
dell. I ungdomarnas berättelser är personer med utländsk bakgrund ofta 
utsatta för diskriminering. Ungdomarna ger exempel på hur arbetsgivare 
systematiskt missgynnar personer med utländsk bakgrund, hur etniskt 
stereotypa antaganden fått fotfäste och hur olika strukturer missgynnar 
invandrare. De talar således om den differentiering som sker utifrån et-
nisk bakgrund och om sociala strukturer som upprätthåller denna etniska 
differentiering. Ungdomarna bedömer att de befinner sig i riskzonen för 
dessa strukturella orättvisor. En gemensam tolkningsram förutsätts gälla 
när detta problem kommer på tal. Jag har i anknytning till detta talat om 

”publika narrativ om diskriminering”. I analysen har jag diskuterat vad så-
dana narrativ gör med möjligheten att synliggöra egna erfarenheter av dis-
kriminering men även med individuella möjlighetshorisonter. Frågan är 
igen hur dessa olika (individuella och publika) sätt att berätta berättelser 
om sociala (klass och etnicitet) ojämlikheter kan förstås?
 Den ökande graden av individualisering, påpekar Beck, gör att sociala 
skillnader blir svårare att uppmärksamma, medvetandegöra och förklara 
i termer av social klass. Rimligen innebär detta också att ”språket” – eller 
tillgängliga publika narrativ – för att tala om faktiska och alltjämt existe-
rande ojämlika sociala förutsättningar (som i analysen kan härledas till 
klassmässiga förutsättningar) försvagas. Möjligen är detta en anledning 
till varför ungdomarna i berättelsens form inte tycks förklara och klä sina 
erfarenheter i kollektiva/publika termer, åtminstone inte klassmässiga. 
Att göra något sådant blir kanske helt enkelt inte socialt meningsfullt el-
ler kommunicerbart i dagens samhälle (jfr Furlong & Cartmel 1997). Det 
kommer här inte bara att handla om en avsaknad av publika narrativ som 
hjälper till att förklara olika sociala skeenden, utan den narrativa publi-
ka tystnaden (Somers 1994) riskerar samtidigt att skapa ett socialt under- 
kännande av sådana erfarenheter och ojämlikheter som relaterar till  
social klass. 
 Samtidigt med ovanstående individualiseringsprocesser poängterar 
forskare hur sociala förutsättningar och ojämlikheter tenderar att kul-
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turaliseras eller etnifieras – d v s förstås i kulturella eller etniska (ofta 
essentialistiskt betraktade) termer (Ålund 1997). Etnifieringsprocessen 
är homogeniserande och kategoriseringar görs ofta i termer av ”vi” och 

”dom”, ”svenskar” och ”invandrare” med ”kultur” som en gränsmarkör. 
Denna benägenhet att formulera och förklara samhälleliga problem eller 
individens beteenden/handlingar med hänvisning till ”kulturella skillna-
der” eller brister ser vi inom skolan (Sawyer 2006), andra institutionella 
praktiker som t ex Arbetsförmedlingen (Hertzberg 2003), arbetsmarkna-
den (Neergaard 2006b) och i medias rapportering (Bredström 2002, Brune 
2004). Sådana sociala kulturaliserings- eller etnifieringsprocesser på en 
samhällelig och institutionell nivå är också de som med samma logik ska-
par inkludering och exkludering/underordning baserat på förment etniskt 
ursprung. Effekterna av detta – etnisk diskriminering – är ungdomarna 
medvetna om. 
 Om man tillåter sig att reflektera något friare över möjliga samband 
så pekar sådana på att samtidigt som etnifieringsprocesser skapar under-
ordning och diskriminering så genererar de publika ”förklaringsmodel-
ler” och uttryckssätt. Dessa upprätthålls i legitimerande publika narrativ. 
Möjligen är det sådana som gör avtryck också i ungdomarnas berättelser. 
I detta blir det inte ett kollektivt ”vi”, från ungdomarnas utgångspunkt, 
som finner publika uttryckssätt utan det homogeniserade (underordna-
de) ”dom” som ”invandrarskapet” tvingar ungdomarna att hantera. Det 
tycks med andra ord här handla om vad en etnisk extern kategorisering, 
som vissa men inte andra blir föremål för, ”tillhandahåller” i termer av en 

”påtvingad” ”kollektiv” medvetenhet och publika narrativ på individnivå. 
Möjligen handla det också om att denna etniska kategorisering eventuellt 
förstärks och kan ses i ljuset av en försvagning av klassmässiga publika 
narrativ, utsiktspunkter och förklaringar som tycks skapas i individuali-
seringens samhälle. Detta är dock en komplex fråga som ligger utanför 
ramen för denna avhandling.

Vetskaper av godo eller av ondo?
Individualiseringen av sociala risker innebär att misslyckanden som lika 
väl kan tillskrivas sociala strukturer tillskrivs individen. Faran ligger i att 
unga själva tar på sig hela skulden för ”misslyckade” vägval, arbetslöshet, 
fördröjt vuxenblivande osv, när utfallen egentligen hänger samman med 
förhållanden utom deras räckvidd (Furlong & Cartmel 1997). Men vad 
innebär då denna ”skuldfälla” för de ungdomar som, likt de som skildras 
i föreliggande studie, genomskådar individualiseringens publika narrativ 
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och pekar på strukturella ojämlikheter i termer av etniska sociala orätt-
visor när de ska förklara sina chanser? Blir medvetenheten om de etniska 
kategoriernas effekter – och beredskapen på att hantera sådana – en boja 
eller ett frigörande i karriärskapet och på vilket sätt påverkar den möjlig-
hetshorisonterna? 
 Flera av ungdomarna i studien använder sig av ”publika narrativ om 
diskriminering” för att argumentera för och stärka trovärdighet i sin egen 
uppfattningar och sina egna erfarenheter. Dessa kan ge röst till de indi-
viduella erfarenheter som annars skulle riskera att nedargumentas och 
osynliggöras. De gör också att individen kan komma undan det indivi-
duella skuldbeläggandet som annars riskerar att frammanas (Furlong & 
Cartmel 1997). Samtidigt förmedlar sådana publika narrativ en insikt som 
kan komma att begränsa ungdomars möjlighetshorisonter för karriärska-
pande. Exkluderingsmekanismer på etnisk basis och även bara en antagen 
uppfattning om sådana kan därmed påverka hur man ser sin framtid, sina 
möjligheter, hur man orienterar sig och vilka strategier man använder sig 
av i sina karriärval. 
 Vad jag har uppmärksammat är hur ungdomarna i föreliggande stu-
die förvisso förhåller sig till en etnisk kategorisering och underordning, 
exempelvis i hur de formulerar sina inkluderingsstrategier och motiverar 
sina olika investeringar utifrån den underordnades horisont. I en mening 
kan man här se hur det symboliska våldet påverkar ungdomarnas strate-
gier och tolkningar av omgivningen. Samtidigt tycks de inte stå maktlösa 
inför dessa tillskrivningar och kategoriseringar och de finner sig inte i det 
sociala öde som tillskrivs dem genom ”invandrarskapet”. De genomskå-
dar de kulturaliseringar som upprätthåller invandrarskapet som en under-
ordnad kategori. De sociala gränser som etniska kategoriseringar skapar, 
blir samtidigt för vissa ungdomar än viktigare att överträda för att visa att 
man lyckats. Detta gör något med aspirationer, t ex tycks utbildning bli än 
viktigare i ljuset av det tillskrivna invandrarskapet. Ungdomarna försöker 
på olika sätt att hitta hållbara vägar in till de positioner i samhället och på 
arbetsmarknaden som de ser sig själva som likvärdigt berättigade till och 
kompetenta för. 

Strukturerad individualisering inom  
möjligheternas horisont 
Frågan om relationen mellan handling-struktur – individens handlings-
utrymme och valfrihet i relation samhälleliga möjlighetsstrukturer - up-
pehåller många forskarna på fältet. Man frågar sig exempelvis om ungas 
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val och övergångar mellan utbildning och arbete kan beskrivas i termer 
av ”choice-biography”, ”do-it-yourself biography” eller ”standard biograp-
hy” (du Bois Reymond 1998, Beck 2000, Nilsen & Brannen 2002), om det 
handlar om individualiserade navigationer eller om handlingsutrymmet 
kan förstås i termer av ”bounded agency” (Evans 2007) eller ”strukturerad 
individualisering” (Roberts m fl 1994). Denna relation har också intres-
serat mig i föreliggande studie och jag har bland annat funnit mina teore-
tiska verktyg hos Bourdieus relationella handlingsteori och i Hodkinsons 
och Sparkes karriärskapsteori. Med dessa verktyg har jag synliggjort hur 
unga utifrån sin sociala position uppfattar och formulerar sitt handlings-
utrymme i relation till tolkningar av möjlighetsstrukturer – en relation 
som kommer till uttryck som möjlighetshorisonter för karriärskapet. I 
motsats till en stark offentlig uppfattning om ungas idag individualise-
rade karriärer så pekar min studie på hur såväl etnicitet som social klass 
påverkar de ungas uppfattningar om karriärmöjligheter. 
 Ungdomarnas berättelser influeras av individualiseringens publika 
narrativ om valfrihet och egenansvar. Men när ungdomarna fortsätter att 
bygga på sina karriärskapsberättelser väver de in egna erfarenheter och 
tolkningar av föräldrarnas erfarenheter och sociala positioner för att förklara 
och motivera olika framtider samt utvärdera möjligheten att förverkliga 
sådana. De berättar även om de ojämlika positioner som de tillskrivs genom 
invandrarskapet. Utifrån dessa tolkningar så skapas deras möjlighetshorisont 
och de ungas skilda förutsättningar och existensbetingelser som ramar in 
deras framtidsmöjligheter synliggörs. Individualiseringen kan uppmärk-
sammas på diskursiv nivå, och som en ideologisk funktion, för att se hur 
den formar ett specifikt perspektiv på livet, hur livet bör levas och val bör 
göras (Nilsen & Brannen 2002). Däremot kan denna varken tas som bevis 
för hur individens lever sitt liv eller uppfattar sig ha möjligheter att leva sitt 
liv (Ball m fl 2000, Brannen & Nilsen 2005, Evans 2002, 2007, Furlong & 
Carmel 1997, Nilsen & Brannen 2002, Roberts m fl 1994). 
 Individualiseringens tendenser måste förstås som verkande på tre ni-
våer; på institutionell nivå som tar sig uttryck genom att fler valmöjligheter 
ges beroende på hur t ex utbildning och andra institutioner organiseras; 
på kulturell nivå, genom att individualiseringens innebörder (såsom val-
frihet, egenansvar, självförverkligande, flexibilitet) tillskrivs ett väsentligt 
värde i vår kultur och vårt samhälle; samt på individuell nivå, genom att 
individualiseringen ger avtryck i hur individen ser på sig själv, gör val och 
tolkar möjligheter i livet (Krange & Øia 2005:130ff). Dessa tre nivåer är 
ömsesidigt påverkande, men det är samtidigt en öppen fråga huruvida de 
institutionella individualiseringstendenserna för med sig att unga faktiskt 
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nyttjar de (ökade) valmöjligheter som de institutionella ramarna ger. Det 
är också osäkert vilken effekt de kulturella föreställningarna om individu-
alisering har på individernas sätt att leva sina liv och göra val (Krange & 
Øia 2005:211f, jfr Furlong & Cartmel 1997). 
 När man ser till ungdomarna i föreliggande studie blir det tydligt hur 
individualisering på institutionell och kulturell nivå (Krange & Øia 2005, 
Kåks 2007) gör avtryck i de ungas berättelser och (själv)presentationer av 
hur man bör leva och välja. Däremot tycks inte individualiseringen göra 
samma avtryck i ungdomarnas beskrivningar av hur de lever och bedömer 
sig ha förutsättningar att leva sitt liv (jfr Sandell 2007). Om det är en indivi-
dualisering på kulturell nivå som genom publika narrativ ger retoriska och 
diskursiva avtryck i ungdomarnas berättelser, så är det snarare en form av 
strukturerad individualisering (Roberts m fl 1994:51) som ringar in de ungas 
berättelser när de dras ner till egna levda erfarenheter, utvärderingar och 
tolkningar av arbetsmarknad och skola samt av föräldrars karriärerfarenheter. 
Med begreppet strukturerad individualisering tas hänsyn till individens 
sociala position och förutsättningar för att hantera individualiseringens 
kulturella imperativ och institutionella möjlighetsstrukturer som genererar 
fler valmöjligheter. Betoningen ligger här på hur valfriheten alltid uttrycks 
inom ett strukturellt sammanhang. Det är också denna, av både social 
klass och etnicitet, strukturerade individualisering som färgar de ungas 
möjlighetshorisonter. 
 Möjlighetshorisonten formas utifrån individens tolkningar av möj-
lighetsstrukturen och mot denna horisont formuleras individens val och 
karriärvägar. Hur horisonten framträder beror på vilken utsiktspunkt man 
har. Beroende på var man står och vart man därifrån riktar sin blick ter 
sig horisonten olika. För ungdomarna blir här familjens sociala position, 
föräldrarnas karriärer och erfarenheter, en viktig hållpunkt som de egna 
framtidsmöjligheterna förstås och bedöms mot. Ungdomarna identifierar 
sig mot familjebakgrunden och söker förståelse i den för framtida vägval 
och identifikationer. Möjlighetshorisonten måste därmed alltid ses i re-
lation till den position som ungdomarna bedömer sig ha och tala utifrån. 
Denna position är den plats till vilken resurser relateras och till denna knyts 
också identifikationer av olika slag. Genom att utvärdera både värdet av 
sina resurser samt styrkan i externa aktörers kategoriseringar så uttolkar 
ungdomarna sitt handlingsutrymme och därigenom förnimmer de den 
möjlighetshorisont de har framför sig. I detta hanterar de på olika sätt också 
sociala platsanvisningar, förväntningar och krav som tillskrivs dem. Det 
är i individens möjlighetshorisont som förståelsen för strategier och val i 
karriären måste förankras.
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 Möjlighetshorisonten samspelar med individens uppfattningar om det 
sociala rummets gränser och huruvida man kan bemästra dessa. Etnicitet 
tycks bli en viktig gränsmarkör i detta rum. Möjlighetshorisontens rumsliga 
dimension visar sig när ungdomarna blickar mot skolan och arbetsmarkna-
den men också mot (föräldrarnas) hemlandssammanhang. Ungdomarnas 
möjlighetshorisonter fördunklas av den etniska diskriminering på arbets-
marknaden som de uppfattar sig fångade i men även av de etniska kate-
goriseringarnas påverkan på karriärskapet i skolan. När fokus riktas mot 
arbetsmarknaden framträder en avgränsad och mörk möjlighetshorisont 
med reducerade valmöjligheter. Här handlar det om att ungdomarna upp-
fattar sin underordnade position på arbetsmarknaden som hänger samman 
med det tillskrivna invandrarskapet. Också i ett rumsligt sammanhang 
som anknyter till skolan så ser vi hur ungdomarna ser invandrarskapets 
betydelse och hur det upprätthålls i skolans praktik. 
 Om man slutligen vidgar perspektivet och ser till de gränsöverskridande 
sammanhang som ungdomarna finner utrymme att positionera sig i, ser 
vi hur deras möjlighetshorisonter förändras. När ungdomarna i narrativ 
mening positionerar sig i en hemlandskontext vidgas handlingsutrymmet i 
symbolisk men också i praktisk mening. Man kan därför tala om en form av 
transnationella möjlighetshorisonter och detta betyder att den translokala 
positionen i karriärskap måste uppmärksammas. Genom att ta hänsyn till 
en translokal position kan vi förstå hur positioneringar i skilda rumsliga 
sammanhang hänger samman med skiftningar i den möjlighetshorisont 
som karriärskap relateras mot. 
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summary

Focus	and	aim	of	the	study
The main focus of this study is young people’s careership. In particular the 
study examines how young people, with a foreign background and in their 
final year at upper secondary school, formulate and imagine their future 
career choices in the transition from school to work. The aim of the thesis is to 
delineate how young peoplé s horizons of opportunity in relation to career choices 
are expressed and emerge in their individual narratives. In other words, the 
study focuses on the young people’s narratives vis-à-vis their future career 
choices, pathway orientations and strategies. In addition, the study is also 
interested in the action options available to these students, how they position 
themselves and how they represent themselves in their narratives.
 Specifically, the study revolves around the following questions:
 How are social identifications, orientations, strategies and scope of 
action reflected in the narratives and how do these relate to young people’s 
imagined career choices? What is the social embeddedness of careership, 
how are opportunity structures interpreted and how do social actors, in-
stitutions and norms influence young people’s horizons of opportunity? 
How do structuring factors such as ethnicity, social class, gender and age 
(youth as a life-phase and category) influence the individuals’ orientations, 
strategies, identification and interpretations of their scope of action vis-à-
vis careership?
 One of the points of departure of this study is that examining young 
people’s horizons of opportunity in relation to their career choices facilitates 
an understanding of the interplay between agency and structure. In this 
context, the interest is also on how the young people position and identify 
themselves in their narratives. In this study, career decision-making is 
understood as being about identity and identification; who you are and 
who you want to be. This is intimately related to external categorisations in 
terms of who you are considered and allowed to be. Research conducted in 
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this area shows how ethnicity is a significant categorising and structuring 
factor. At the same time, young people with an foreign background have 
weak socio-economic positions and find it difficult to gain a foothold in the 
labour market compared to young men and women with a Swedish back-
ground. Departing from the above factors, it is important to understand 
how the imagined career choices of young people with a foreign background 
are manifested and how ethnicity is regarded as relevant in individual (nar-
ratives of) career choices. 
 It is essential to point out that horizons of opportunity emerge and 
are shaped by each individual’s interpretation of the social structures of 
opportunity. It is within these horizons of opportunities that individuals 
construct their strategies, choices and the scope of action available to them. 
As individual action and social processes are interdependent and reflect each 
other, the narratives provide insight into the social conditions in which these 
are embedded. The social embeddedness of careership can be discerned in 
the ways in which social actors, institutions and norms – such as family, 
school, employment, social narrative and public discourses – influence 
young people’s narratives and horizons of opportunity. 

Theoretical	and	methodological	starting	points
The theoretical point of departure in this thesis is careership theory (Hod-
kinson & Sparkes 1997) along with Bourdieu’s (1999) conceptual tools of 

“habitus”, “practical sense”, “field” and “capital”. In this study these theoretical 
tools are used to understand the social embeddedness of individual career 
choices, as well as how individual actions are formulated. In this context, 
the question of identity and identification is central to an understanding of 
young people’s careership. Ethnicity, ethnic identity, youth as a life phase and 
social class are all key aspects of social identity, and they become visible in 
the analysis of the young people’s narratives and self-presentations. Hence, 
by focusing on how actors and institutions, such as family, school and the 
labour market, influence young people’s choices, the study highlights the 
social embeddedness of career choices. 
 The methodological perspective of this study is influenced by narrative 
theory and method (Somers 1993, 1994). One of the basic assumptions of 
this methodology is that by studying narratives one can discern how in-
dividuals construct meaning from different experiences and position and 
identify themselves in a social schema of relationships in a social context 
(Somers 1992, 1994). 
 The study’s empirical data was collected by means of fieldwork over the 
course of one year and the use of different techniques: participant observa-
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tion, informal discussions, individual interviews and group interviews. The 
fieldwork was conducted in an upper secondary school, where I followed two 
classes in their final term. Here the main focus was on pupils with a foreign 
background. The analytical point of departure of the study focuses on how 
these young people’s careership narratives reflect the interplay between an 
individual’s life history, social position and social context.

Empirical	findings	and	conclusions
An understanding of why young people express different futures and ca-
reer considerations increases when listening to their stories about parents, 
the labour market, the school’s guidance, the “homeland” conditions and 
expectations and the perception of adulthood. These aspects constitute the 
social embeddedness of the careership and contribute to an understanding 
of the young people’s horizons of opportunity. These aspects are discussed 
in the study’s six empirical chapters (chapter 4 – 9) and later summarised 
in the tenth and final chapter.
 chapter 4.  The questions of how public narrative influences indivi-
dual narratives and how adulthood relates to the careership are explored 
in an analysis of the tension between the different formulations of future 
careers. In their narrative forms the young people’s different choices and 
future careers are renegotiated, reviewed and evaluated in daily life. The 
narratives also tell us about alternative careers. In the continuum between 
non-desirable and desirable futures the young people place a variety of likely, 
conceivable and possible futures. 
 Despite the variable nature of these futures, it is clear that ”education” as 
an individual and/or socially desirable future influences the young people ś 
career narratives. It becomes apparent that the demands of the knowledge 
society influence the individual narrative through the public narrative 
about education. This influence appears in the individual narratives as a 
form of “would-be futures”. These normative would-be futures are expres-
sed as socially desirable and ideal by the young people. Many of them also 
express a strong belief in higher education and see this as the surest path 
to establishment in the labour market. 
 The young people position themselves as active actors when narrating 
about choices and emphasise that this is “their own choice”. In the narra-
tives career success are formulated as an individual responsibility. These 
individual narratives coincide with the public narrative of education po-
licies relating to lifelong learning, where key words such as accountability, 
choice and motivation dominate. These public narratives paint a bright and 
colourful horizon in terms of freedom of choice – something that is also 
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reflected in the young people’s own perceptions. However, when the young 
people continue to talk about their experiences of school, work and other 
social contexts, this individualised image is fragmented and the horizon 
subsequently appears as much more nuanced.
 Adulthood is formulated as the goal in the young people’s narratives. 
Young people perceive that adulthood signifies a responsibility to become 
self-supporting and independent. This becomes a marker of adulthood that 
also serves as a yardstick when young people reason about and evaluate 
various educational and employment options. They seem to formulate and 
motivate their future alternatives on the basis of their ideal images, per-
ceptions and understanding of adulthood. The “life scripts” formulated in 
their narratives are based on a progressive and linear development towards 
becoming an adult and follow a certain order in terms of content and time 
sequence: education, employment, housing and family. In narrative form 
the young people try to assemble work and family careers into a coherent 
and socially desirable career timetable. However, even if they have some 
perception of their ideal and desired adulthood, the accessibility of these 
ideals is doubted. 
 A temporal perspective is crucial to an understanding of how the horizons 
of opportunity are created. The narratives also show how a time-orientation 
is built into careership and how the young people’s view of the past, present 
and future impacts on their career formulations. The results of the study 
underline that horizons of opportunity and time horizons should be seen 
as mutually affecting. Young people’s approaches to the future and the 
plans and hopes that they express in narrative form revolve around a time 
scale and are tied to evaluations of the present moment, where resources 
and experience affect their considerations.
 chapter 5 examines the young people’s interpretations of their parents’ 
wishes and advice to them as children. It is found that future perceptions 
interact with past experience, social position, the family ś different forms 
of capital and also the family’s migration. In the results of the study it be-
comes evident that the family’s social position forms an important vantage 
point from where the young people can assess opportunities and formulate /
perceive the future. All the young people involved in the study interpret that 
their parents’ advice and desires are that they will pursue higher education. 
They understand their parents’ advice in relation to their parents’ position on 
the labour market, their level of education and their past and present social 
conditions. For example, higher education becomes particularly important 
if parents have never had such educational opportunities themselves. The 
narratives reveal parental desires and wishes that their children will attain 
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better positions in life than they have managed to achieve. This desire is 
translated into young people’s own aspirations vis-à-vis their educational 
and labour market careers. Whether the narratives are about recapturing 
former social positions or social mobility, the parents put their faith in 
education. The narratives of educational aspirations and for “better jobs” 
are expressed as a desire for social mobility. The study underlines that this 
desire is reinforced when talking about migration and ethnic discrimina-
tion on the labour market. This indicates a reality in which migration and 
a problematic situation in the labour market makes education central to 
achieving social mobility.
 The results underline that careership is by no means an individual 
process. Young people participate in a social game with other players on 
the field (Bourdieu 1993). Through the young people’s narratives we meet 
a range of actors, all of whom are assigned different meanings for their 
careership – school teachers, counsellors, classmates, employers, family 
and neighbours. In their narratives the young people position themselves 
in the light of other actors’ positions and interests. In these narratives we 
gain insight into how they perceive their scope of action and how they for-
mulate strategies for inclusion. The study argues that the young people’s 
subjective interpretations of the relevant social fields are an important part 
of the puzzle of understanding how they justify playing or not playing the 
game and how they later play the game. These social interactions and the 
rules of the game are interpreted on the basis of personal experience, their 
parents’ experiences and a societal public narrative that describes the state 
of affairs. 
 chapter 6. A clear thread in the stories is the perception and expe-
rience of ethnic discrimination. The general attributions of immigrants 
affect social positions and individual inclusion-strategies taken in response 
to these. It is apparent that ethnic position is superior to those that come 
with age and gender; at least when the young people evaluate their chances 
on the labour market. However, regardless of their own identifications, 
they perceive being categorised as immigrants on the labour market as an 
imminent risk. 
 The labour market is not interpreted as a wide and open field of opp-
ortunities. Exclusion also appears to be stronger in certain fields. In short, 
the narratives reflect the image of an ethnically stratified labour market, 
in that the young people regard themselves as included at some levels and 
excluded from others. A geographical division is evident in this discrimi-
nation: the inner city is perceived as a symbolic “Swedish” place, while 
peripheral areas and suburbs are regarded as “non-Swedish”. Through the 
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young people’s narratives we learn about the structural dimensions of ethnic 
superiority and subordination in the labour market. Young people’s per-
ceptions and experiences of the consequences of the immigrant category 
suggest that ethnicity (constructed in a symbolic sense) has an impact 
on whether a capital form is valued or not in different social fields. The 
narratives focus on a perceived opportunity structure in which ethnicity 
is constructed as the main social border marker of difference. Although 
such limits are identified, the young people also formulate strategies that 
correspond with these perceived opportunity structures and that have the 
potential of exceeding them. Different inclusion strategies are formulated 
depending on the desired future career. In the study’s findings, it becomes 
evident that ethnicity in intersection with gender has different meanings 
for girls and boys with slightly different strategies. Regardless of whether 
these strategies are about impression control or something other, the core 
of these inclusion strategies are a perceived “Swedishness” and an entrance 
ticket to employment to boot. 
 In chapter 7 it becomes clear from the narratives that the young 
people have opinions about the school’s career guidance provision. These 
narratives are characterised by a perception that the school’s actors are ab-
sent in guidance about career choices. In their encounter with teachers and 
careers counsellors, the young people perceive that these actors encourage 
the students to take responsibility for obtaining information, making their 
own choices and evaluating them. The risk is that through an individualised 
self-sorting the school reproduces a social order. By her or his habitus and 
social position, the individual primarily makes pragmatic choices that are 
familiar and known. In this individualised trend many of the young people 
appear to impose a responsibility to make successful choices on themselves. 
At a different level, they see through this individualised public narrative 
and stress that due to a discriminatory labour market everyone does not 
have the same opportunities.
 chapter 8. The ethnic categorisations that the young people are aware 
of with regard to the labour market are also evident in school. Ethnic cate-
gorisations are highlighted by the young people themselves in the classroom. 
These classroom scenes show the young people’s awareness of the potential 
effects of immigrant categories on careership in school. They also indicate 
the young people’s perceptions of how different categories of students are 
rewarded or not rewarded in school, and how they perceive themselves to 
have a subordinate position in the education field – due to the fact that their 
school is stigmatised as a “immigrant school”. 
 In addition, the young people are aware of foreign ethnic background 
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and what this means in school and for their future careers. Given this, they 
sometimes try to anticipate and challenge those categorisations to which 
they are exposed. The study emphasises that even if the young people 
relate to ethnic categorisations, it does not seem to be a self-identification. 
Rather, they deal with the categorisation and expose its consequences. They 
make the teachers aware that they have seen through the category, and, in 
this micro-critique of discrimination, display some scope for action. This 
handling and critique of the immigrant category becomes even more ap-
parent among the young people in the dialogues that take place outside 
the classroom. In these interactions, irony and exaggerated and malicious 
portrayals of “immigrants” seem to be used to see through, disarm and 
demonstrate the hollowness of the category. Such expressions are more a 
form of critical management of the categorisation than an acceptance of it. 
However, the expressions are rooted in the awareness that the young people 
themselves are in danger of being exposed to such an ethnically subordi-
nated categorisation in their careership, both in school and on the labour 
market. 
 The study underlines how different social contexts facilitate various 
forms of positioning and the negotiation of social boundaries with regard to 
how these young men and women perceive their careership. In chapter 9, 
the perspective is widened to include how the young people, also with re-
gard to their careership, talk about the “homeland” and social commu-
nities that go beyond a “Swedish” context. The young people commonly 
position themselves in transnational spaces, where both Sweden and the 
familial homeland are important contexts. They often compare perceived 
hierarchies of status in the two “societies” of Sweden and the homeland. 
These multilocal orientations of career aspirations are understood as a 
transnational positioning that influences the young people’s horizons of 
opportunities. Their educational aspirations are expressed in a contrastive 
logic – educational opportunities in Sweden are contrasted to the (percei-
ved) constrained educational opportunities in the familial homeland. The 
importance of success is thus strengthened in this contrastive relationship 
of structures of opportunities. On the other hand, widespread experiences 
of unequal treatment in Sweden are contrasted with the need to be success-
ful in the familial homeland. With inspiration from Bourdieu, we can also 
see how the strategies of these young people can be interpreted as a kind 
of conversion strategy, in which their transnational connections generate a 
form of social capital that makes these perceived conversions possible. The 
study emphasises that in these conversion strategies the positioning of the 
transnational context creates some kind of symbolic profitable effect that 
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leads to the formation of different kinds of strategies where, for instance, 
economic and cultural capital acquired in Sweden can be converted into 
symbolic capital in another national context. 
 A main result from this study is that narratives, viewed as self-presenta-
tions, reveal how young people position themselves differently in different 
national contexts and in different social status hierarchies. Another im-
portant result is that the familial homeland context seems to give extended 
possibilities for positioning and self-presentation and additionally seems to 
generate a kind of (imaginary) symbolic capital. In this respect the young 
people’s narratives are also influenced by the public narratives of success, 
where success in the “new country” is regarded as important. It is also evi-
dent that, in the transnational context, young people are forced to deal with 
others people’s generalised expectations of the positions they could/should 
have. The narrative self-positioning and the identification change thus 
depend on the social context and the opportunity structure that emerges 
there. At the same time, these positionings and presentations, which are 
undertaken across national contexts, should be seen as a translocational 
positioning (Anthias 2002) in relation to each other. Young people’s per-
ceptions of subordinate positions in Sweden seem to depend on how they 
position themselves and create a wider space for action in relation to their 
homeland. 
 The study points in the direction of other research and argues that 
young people influence and take part in the transnational social space po-
tential to construct, maintain and negotiate social identities and discretion. 
This transnationalisation of everyday experiences and social life in general 
seems to have an impact on young people’s dispositions, identifications and 
strategies with regard to career partners. A form of transnational horizon 
of opportunity is thus created.
 One of the main findings is that the horizon of opportunity that gui-
des individual choices should be related to both a spatial and temporal 
dimension. Future options are either assessed as desired, possible or pro-
bable depending on how they are linked to a near or more distant future. 
Social context and perceived positions in this shifting horizon also play an 
important part. The young people’s stories show how a bright horizon of 
interesting possibilities, development, autonomy and desired future jobs 
are mixed with a sense of uncertain gloom and limitation. In relation to 
different social contexts, fluctuations in the horizon appear when young 
people think about their own positions, assess the environment and evaluate 
the value of their resources to implement certain career choices and achieve 
goals. These processes are influenced by both social class and ethnicity as 
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social categories and positions. In this respect, we can talk about a process 
of structured individualisation affecting their career choices. 
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